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Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zeeland
heeft de afdeling Industriële Veiligheid van TNO Milieu- en Energietechnologie een
vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de aanwezigheid van veilig-
heidvoorzieningen op het ongevalsrisico voor twee aanbiedingen van de
Westerschelde Oeververbinding (WOV). Het betreft Aanbieding A en Aanbieding C.
De doelstelling van de studie is het vergelijken van het ongevalsrisico van:

een tunnelbuis voorzien van vluchtdeuren elke 100 meter naar een vlucht gang (Aanbie-
ding A) ten opzichte van het ongevalsrisico van een tunnelbuis voorzien van vluchtdeu-
ren elke 500 meter, naar een dzoarsuerbinding die is verbonden met de tweede tunnelbuis
(Aanbieding C).

Het ongevalsrisico is in deze studie gedefinieerd als het risico voor de weggebruikers
als gevolg van verkeersongevallen in de tunnelbuis. Hierbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen verkeersongevallen zonder brand, verkeersongevallen met brand en on-
gevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Aan de hand van een systematische kwantitatieve risico-analyse is de schade-omvang
van ongevallen berekend en is de frequentie van optreden van schade bepaald. Het
resultaat is gekwantificeerd in aantal slachtoffers per jaar (verwachtingswaarden per
jaar) en in de vorm van een frequentie slachtofferdiagram.

In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de schade-omvang en de ver-
wachtingswaarden.

Aanbieding A
1,0.10-2 5,4.10-4Verwachtingswaarde 0,416 0.443 0.870

Maximale
schade-omvang 0,0931) 1,31) 105 180

Aanbieding C
2,3.10-2 5,5.10-4Verwachtingswaarde 0,416 0,443 0.883

Maximale
schade-omvang 0,0931) 1.31) 210 210

1) gemiddeld slachtofferaantal
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Het frequentie-schadediagram is als volgt.
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Zoals uit de figuur blijkt is het risico bij Aanbieding A (onderste kromme) tot circa 8
slachtoffers vergelijkbaar met Aanbieding C. Vanaf 8 slachtoffers is het risico bij Aan-
bieding C steeds hoger dan bij Aanbieding A.

Op basis van de resultaten is nagegaan wat de bijdrage is aan het ongevalsrisico van
de verschillende ongevalstypen. Dit geeft het volgende beeld:

Aanbieding A
• verkeersongevallen zonder brand:

brand van personenauto's en vrachtauto's (exclusieflading):
brand van vrachtauto's + lading:
gevaarlijke stoffen:

Aanbieding C
• verkeersongevallen zonder brand:

brand van personenauto's en vrachtauto's (exclusieflading):
brand van vrachtauto's + lading:
gevaarlijke stoffen:

47,8%
50,9%
1,15%
0,06%

47,3%
50,0%
2,6%
0,06%
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Uit de bijdrage van de verschillende ongevalstypen blijkt dat bijdrage aan de verwach-
tingswaarde van het vervoer gevaarlijke stoffen voor beide Aanbiedingen gelijk is en
relatief gering. De bijdrage van brand van vrachtauto's inclusief de lading is bij Aan-
bieding C circa een factor 2,3 hoger dan bij Aanbieding A. De bijdrage van de ver-
keersongevallen met brand en zonder brand (exclusief de lading bij vrachtauto's) is

II vergelijkbaar bij beide Aanbiedingen en bepaald de verwachtingswaarde voor circa
19S%.

Uit de schadeberekeningen is geconcludeerd dat de maximale schade-omvang in de
tunnel wordt bepaald door het aantal voertuigen in de tunnelbuis in combinatie van
een vrachtautobrand en lading, en door een brand van benzine beide gecombineerd
met niet starten van de tunnelventilatie.

Verder is nagegaan in hoeverre de schade-omvang wijzigt indien de afstand van de
vluchtdeuren wordt verkleind.
Gebleken is dat de schade-omvang alleen wordt gereduceerd bij het ongevalstype:
brand van vrachtauto's en lading. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat als uitgangs-
punt is aangenomen dat personen binnen een bepaalde afstand vanaf een vluchtdeur
nog kunnen ontsnappen.
Zo heeft verkleining van de vluchtdeur afstand bij Aanbieding C (bijvoorbeeld van
500 meter naar 250 meter) een te verwaarlozen invloed op de verwachtingswaarde
ook de invloed op de maximale schade-omvang is gering (afname van 210 naar 200
slachtoffers) .
Ook is onderzocht in hoeverre het risico wijzigt indien voor de gemiddelde vluchtsnel-
heid (1,1 m.s") de ondergrens van 0,6 m.s' of de bovengrens van 1,6 m.s! wordt
toegepast. Gebleken is dat wijziging van de vluchtsnelheid in de tunnel alleen bij Aan-
bieding A de schade-omvang beïnvloed. Dit wordt veroorzaakt doordat bij Aanbie-
ding C de afstand tussen de vluchtdeuren zo groot is dat ondanks de hogere
vluchtsnelheid, de verblijftijd in de tunnel zo lang is dat geen reductie optreedt van
het aantal slachtoffers.
De invloed van de wijziging van de vluchtsnelheid op het totale risico is echter te ver-
waarlozen.

o
r: Aanvullend is nagegaan wat de invloed is van het toepassen van stilstanddetectie ge-

combineerd met automatisch, stilleggen van het verkeer voor de ingang van de tunnel-
buis. Gebleken is dat del maximale schade-omvang bij Aanbieding A wordt
gereduceerd van ISO naar 110 slachtoffers en bij Aanbieding C van 210 naar 125
slachtoffers. De invloed op het risiconiveau is merkbaar vanaf circa SO slachtoffers,
terwijl de verwachtingswaarde vrijwel gelijk blijft.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat het risico in grote mate wordt bepaald door de on-
gevallen waarbij geen brand optreedt of alleen sprake is van brand van beperkte om-
vang (cabinebrand) en dat verkleining van de filelengte nabij het ongeval de schade-
omvang in belangrijke mate reduceert. Dit betekent dat verlaging van het risico voor-
namelijk wordt bereikt door maatregelen die verkleining van de filelengte in de tun-
nelbuis ten doel hebben.
Halvering van de vluchtdeur afstand bij Aanbieding C reduceert wel het maximaal
aantal slachtoffers maar de invloed op de verwachtingswaarden is te verwaarlozen.

R95-1821112327 -25668 4
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1 Inleiding

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zeeland
heeft de afdeling Industriële Veiligheid van TNO Milieu- en Energietechnologie een
vergelijking uitgevoerd van de invloed van de aanwezigheid van veiligheidsvoorzienin-
gen op het ongevalsrisico voor twee aanbiedingen van de Westerschelde Oeververbin-
ding (WOV). Het gaat hier om Aanbieding A en Aanbieding C.
De verschillen tussen beide aanbiedingen van de WOV, voor wat betreft hun relevan-
tie voor de risico's voor de weggebruiker, hebben betrekking op de afstand van de
vluchtdeuren in de tunnelbuis.

De doelstelling van de studie wordt als volgt geformuleerd:

Bepaling van het ongevalsrisico van een tunnelbuis voorzien van a1léén
elke 500meter een dwarsverbinding met de tweede tunnelbuis (Aanbie-
ding C) ten opzichte van het ongevalsrisico van een tunnelbuis voorzien
van vluchtdeuren elke 100meter naar een vluchtgang welke om de 500me-
ter, via een dwarsverbinding, in verbinding staat met de tweede tunnel-
buis (Aanbieding A).

Onder ongevalsrisico wordt in deze studie bedoeld het risico van de weggebruikers als
gevolg van verkeersongevallen in de tunnelbuis. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen verkeersongevallen, verkeersongevallen met brand en ongevallen waarbij ge-
vaarlijke stoffen betrokken zijn. Slachtoffers als gevolg van falen van de tunnelcon-
structie, vollopen van de tunnel en dergelijke, worden niet in beschouwing genomen.

Het onderscheid in de veiligheidsvoorzieningen tussen de beide varianten betreft op
100 m afstand van elkaar vluchtdeuren naar een vluchtgang leidend naar een dwars-
verbinding om de SOO m (Aanbieding A) en vluchtdeuren naar een dwarsverbinding
om de SOO m (Aanbieding C). In hoeverre de afstand tussen de vluchtdeuren en tun-
neldwarsverbindingen het ongevalsrisico verlaagd is afhankelijk van het type ongeval,
eventuele andere veiligheidsvoorzieningen en mogelijkheid van repressieve maatrege-
len en het vluchtgedrag van mensen.

Aan de hand van een systematische risico-analyse is voor beide aanbiedingen het on-
gevalsrisico bepaald. Hiertoe is een kwantitatieve risico-analyse uitgevoerd en is de
schade-omvang van ongevallen berekend alsmede de frequentie van de opgetreden
schade. Het resultaat wordt gekwantificeerd in de vorm van verwachtingswaarden
(verwachte aantal slachtoffers per jaar) en in de vorm van frequentie-slachtofferdia-
grammen.

In deze studie komt achtereenvolgens aan de orde:
systeembeschrijving van de varianten (hoofdstuk 2).
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de ontwerpgegevens van Aanbieding A en C,
voorzover deze van belang zijn voor het ongevalsrisico van de weggebruiker, ook
wordt een samenvattend overzicht gegeven van de verschillen tussen de alternatie-
ven;

R95-182il 12327-25668 7
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Vaststellen van de ongevalsscenario's (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 3 worden ongevallen in de tunnelbuis beschreven welke representa-
tief zijn voor het optreden van persoonlijk letsel in de tunnel. De ongevalsbeschrij-
vingen betreffen normale verkeersongevallen, ongevallen waarbij sprake is van
brand en ongevallen met voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren;
Effecten en schade-omvang door ongevallen (hoofdstuk 4).
Op basis van de in hoofdstuk 3 gedefinieerde ongevallen worden in dit hoofdstuk
de effecten beschreven van die ongevallen en wordt, op basis van de effectbereke-
ningen, de persoonlijke schade-omvang berekend;
Frequentie van optreden van de ongevalsscenario's en de schade (hoofdstuk 5).
Van de geïdentificeerde ongevallen wordt de frequentie van optreden bepaald.
Voor ongevallen met voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen wordt daarnaast
ook de frequentie van vrijkomen van gevaarlijke stoffen en de kans op voor die
stoffen specifieke effecten beschouwd;
Berekening en presentatie van de risico's alsmede de invloed van wijzigz'ng van uitgangs-
punten op het risico (hoofdstuk 6).
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de risico's voor de weggebruiker. Het risico
wordt gepresenteerd in de vorm van verwachtingswaarden en in een frequentie-
schadediagram. De invloed op het risico wordt nagegaan van de wijziging van de
onderlinge afstand van vluchtdeuren, de invloed van wijziging van de vluchtsnel-
heid en de toepassing van stilstanddetectie gecombineerd met automatische ac-
ties;
Conclusies (hoofdstuk 7).
De rapportage wordt afgerond met een overzicht van de verschillen in risico van
de beide alternatieven.

R95-182/112327 -25668 8
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2 SysteembeschrijvingvariantenWesterschelde
Oeververbinding

2.1 Algemeen

In deze studie wordt het ongevalsrisico vergeleken van twee varianten van
de Westerschelde Oeververbinding (WOV).
De WOV verbindt Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland en bestaat uit een ge-
boorde tunnel bestaande uit twee buizen met elk 2 rijstroken.

Het betreft een ontwerp met een separate van de rijstroken afgescheiden vluchtgang
welke via dwarsverbindingen verbonden is met de tweede tunnelbuis (Aanbieding A).
Het tweede ontwerp kent geen separate vluchtgang wel zijn dwarsverbindingen aan-
wezig tussen beide tunnelbuizen (Aanbieding C).
In de volgende paragrafen worden beide varianten gedetailleerd beschreven.

De uitvoering van beide varianten is gelijk voor wat betreft de volgende aspecten:

Tunnellengte, Ri;baanbreedte, ventilatie, riolering en bewaking

De tunnellengte bedraagt circa 6,5 kilometer. Van noord naar zuid gaande daalt het
wegdek eerst sterk en stijgt vervolgens langzaam, daarna volgt een sterke daling over
relatief korte afstand en tenslotte stijgt het wegdek weer sterk. Van zuid naar noord is
er eveneens eerst een sterke daling, vervolgens een relatief sterke stijging waarna het
wegdek weer langzaam daalt en het laatste gedeelte is weer sprake van een stijging
eerst langzaam, daarna sterker. In figuur 1 is de langsdoorsnede van de tunnel gege-
ven.

De totale breedte van elke tunnelbuis ter plaatse van het wegdek bedraagt circa 8,50
m, en er zijn per tunnelbuis 2 rijstroken. Een vluchtstrook is niet aanwezig.
Voor afvoer van water heeft het wegdek een dwarshelling van 2,5%. Aan één zijkant
van de tunnel zijn om de 25 meter inlaatputten aangebracht welke, via een verbin-
dingsbuis met een diameter van 125 mm, in verbinding staan met de riolering. De rio-
leringsbuis heeft een diameter van 300 mm en voert naar één van de middenpomp-
kelders van de tunnelbuis.
Vanuit de middenpompkelders wordt verpompt naar een van de twee hoofdpompen-
kelders die aan het begin en eind van tunnel liggen. Vanuit de hoofdpompenkelder
wordt verpompt naar de Westerschelde.
In de tunnelbuis zijn elke 500 meter 2 ventilatoren geïnstalleerd. Deze worden, onder
normale omstandigheden, automatisch gestart indien de koolmonoxyde concentratie
hoger is dan 300 ppm. Bij optreden van brand wordt de ventilatie altijd (op de hand)
gestart. In ongevalssituaties (zonder optreden van brand) wordt de ventilatie bij
150 ppm gestart terwijl bij 400 ppm ontruiming van de tunnel plaatsvindt. De bedie-
ning van de ventilatoren vindt plaats vanuit het centrale bedieningsgebouw.
De tunnel is voorzien van video camera's, op deze wijze kan de gehele tunnel in het
bedieningsgebouw worden bewaakt. Ook zijn luidsprekers in de tunnelbuis aange-
bracht.
In het bovenste gedeelte bevindt zich een kabelbaan voor elektriciteitskabels voor de
tunnelverlichting.

R95-182/112327-25668 9
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De tunnelbuis is verder voorzien van stilstanddetectie met doormelding naar het be-
dieningsgebouw. Indien stilstand in de tunnel wordt gesignaleerd dan wordt met be-
hulp van verkeerslichten de toegang tot de tunnel geblokkeerd. In zo'n situatie is de
maximale filelengte gedurende de spits 500 meter, buiten de spits is de filelengte circa
160 meter.
Met betrekking tot de toelating van gevaarlijke stoffen zal zowel Aanbieding A als aan-
bieding C in deze studie worden beschouwd als een Categorie I tunnel. Dit betekent
voomamelijk toelating van brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3).

In de toekomst worden er mogelijk gevaarlijke stoffen via leidingen door de tunnel
vervoerd, dit aspect is in deze studie niet onderzocht.

2.2 Aanbieding A

In figuur 2 is de dwarsdoorsnede van de tunnel schematisch weergegeven.
Figuur 1 geeft de langsdoorsnede.
De (binnen) diameter van de tunnelbuis bedraagt 11,40 meter.

De wand van de buis, die bij brand kan worden verhit, is voorzien van hittewerend
materiaal met een dikte van 27 mm en voldoet aan de eisen voor wat betreft hittewe-
rendheid zoals vastgelegd in [1].
Het overige gedeelte is tegen hitte beschermd door de aanwezigheid van muren en het
wegdek. In de tunnelbuis is aan de rechterzijde elke 50 meter een poederbluspost
geïnstalleerd en tegenover de poederbluspost is een hulppost ingericht. De poeder-
bluspost (aangegeven door een inwendig verlicht pictogram) bevat onder andere:

poederblusser op een voetplaat;
intercomtoestel;
verlichting.

In de hulppost (aangegeven door een inwendig verlicht pictogram) zijn onder andere
de volgende voorzieningen aanwezig:

slanghaspel (uitkantelbaar);
bluswateraansluiting;
drukknop voor starten van de brandbluspompen;
poederblusser;
Iichtwatertank;
intercomtoestel voor communicatie met het bedieningsgebouw;
verlichting en verwarming.

Naast de tunnelbuis ligt een vluchtgang met een breedte van circa 1,00 meter. Ter
plaatse van de vluchtdeuren is er een (gemarkeerde) vernauwing tot circa 0,80 meter.
De hoogte van de vluchtgang bedraagt 2,15 meter. De vluchtdeuren, die zijn uitge-
voerd als schuifdeuren zijn hittewerend uitgevoerd. De deuren zijn gedurende twee
uur bestand tegen een hittebelasting volgens de Mobil brandkromme (hydrocarbon
curve).
De vluchtgang is elke 500 meter via een dwarsverbinding, met een minimale hoogte
van 2,10 meter en een minimale breedte van 1,50 meter, verbonden met de vlucht-
gang van de tweede buis.
Onder de vluchtgang ligt in een kabelgoot een 150 kV transportleiding.

R95-182/112327·25668 10
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Boven de vluchtgang ligt een beloopbaar kabelkanaal waarvan aan de zijkant de ka-
bels voor de elektriciteitsvoorziening liggen. Elke kilometer is dit kabelkanaal via een
toegangsluik bereikbaar.
Boven het kabelkanaalligt een brandblusleiding met een doorsnede van 150 mm in
een fiber omkasting.
De ruimte onder het wegdek bestaat uit licht en poreus vulmateriaal.
In deze ruimte ligt een polyethyleen persleiding voor afvoer van de middenpompkel-
der naar de hoofdpompkelder.
Onder normale omstandigheden kan vanuit de tunnelbuis geen vloeistof in de ruimte
onder het wegdek binnendringen.
Helemaal onder in de tunnelbuis ligt, in filtergrond, een drainageleiding die uitmondt
in een van de middenpompkelders.

2.3 AanbiedingC

In figuur 3 is de dwarsdoorsnede van de tunnel schematisch weergegeven.
Figuur 1 geeft de langsdoorsnede (deze is dezelfde als variant A).
De (binnen) diameter van de tunnelbuis bedraagt 10,10 meter.
De onderzijde van de tunnelwand sluit via een Ncw-jersey profiel aan op het wegdek.

De wand van de buis, die bij brand kan worden verhit, is voorzien van hittewerend
materiaal met een dikte van 13 mm en voldoet aan de eisen voor wat betreft hittewe-
rendheid volgens de iso standaard brandcurve, maar niet aan de richtlijnen genoemd
in [1]. Het overige gedeelte is tegen hitte beschermd door aanwezigheid van profielen
en het wegdek.

De tunnelbuis staat elke 500 meter via een dwarsverbinding in verbinding met de
tweede tunnelbuis, en is bedoeld als vluchtgang. De minimale hoogte bedraagt 2,10
meter de minimale breedte is 1,50 meter.
Elke 50 meter is een hulppost aan de rechterzijde geïnstalleerd welke dezelfde uitrus-
ting kent als beschreven bij Aanbieding A.

In de tunnel is een brandblusleiding aanwezig.

Onder het wegdek ligt een beloopbaar kabelkanaal van 1,50 m breed en 1,80 m hoog.
In dit kanaal ligt de bekabeling voor de elektriciteitsvoorzieningen in de tunnel voor
de pompen, verlichting en dergelijke.

In het onderste gedeelte van de tunnel ligt, in filtergrond, een drainageleiding die uit-
mondt in een van de middenpompkelders.
Onder normale omstandigheden kan vanuit de tunnelbuis geen vloeistof in de ruimte
onder het wegdek binnendringen.
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2.4 Samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen
AanbiedingA en Aanbieding C

De belangrijkste verschillen tussen Aanbieding A en Aanbieding C
zijn hieronder samengevat:

Onderlinge afstand vluchtdeuren 100 m

Vluchtgang in tunnelbuis ja

Brandwerende bekleding dikte 27 mm

500 meter

nee (vluchtdeur naar dwars-
verbinding met tweede
tunnel-buis)

dikte 13 mm

R9S-182/112327 -25668 12



TNO-rapport

Vergelijking van de veiligheid voor de weggebruiker van twee varianten van de Westerschelde Oeververbinding

3 Ongevalsscenario's

3.1 Algemeen

Een ongevalsscenario is opgebouwd uit het initiële ongeval en de als gevolg
van het ongeval te onderscheiden vervolggebeurtenissen. Vervolggebeurtenissen zijn
bijvoorbeeld optreden van brand van een personenauto of vrachtauto, mogelijk brand
van de lading van de vrachtwagen en dergelijke.
Bij vervoer van gevaarlijke stoffen bestaat de vervolggebeurtenis uit het vrijkomen van
lading en voor brandbare lading, zoals benzine, ontsteking van de vloeistof, of vrijko-
men van toxische gassen.
Daarnaast is het van belang of er tijdens, of als gevolg van, het ongeval sprake is van
filevorming. Ook is het voor de schadeontwikkeling vaak bepalend of de tunnelventi-
latie in werking wordt gesteld.

Teneinde de verschillende scenario's inzichtelijk te maken is gekozen voor een pre-
sentatie via een gebeurtenissenboom. Een gebeurtenissenboom geeft aan op welke
wijze een ongeval zich kan ontwikkelen.
Behalve inzicht in de ongevalsontwikkeling kan de gebeurtenissenboom ook worden
toegepast in de kansberekening. Dit vindt plaats door aan elke vertakking een kans
toe te kennen. Gecombineerd met de initiële ongevalsfrequentie (de ingang van de ge-
beurtenissenboorn) wordt dan een frequentie van optreden van het ongevalsscenario
verkregen wat behoort bij de betreffende vertakking.
Een voorbeeld van zo'n gebeurtenissenboom is hieronder getekend.

gebeurtenissenboom voor brand van vrachtauto en lading

file voor
en achter

starten
ventilatie

ra
0,999

brand vrachtauto + lading 0,01 0,001

lnee
0,99

0,999

0,001

2

3

4

N.B er staat altijd een file achter het ongeval
1 = schade voor ongeval
2 = schade voor en achter het ongeval
3 = geen schade
4 = alleen schade achter het ongeval

Deze gebeurtenissenboom kan als volgt worden gelezen:
ongevalsontwikkeling 1: hier geldt dat er sprake is van een file voor en achter het
ongeval en de ventilatie wordt gestart. Er is dus alleen sprake van schade voor het
ongevalspunt (uitgezonderd de doden door het ongeval zelf, dit geldt ook voor de
volgende ongevalsontwikkelingen). De totale kans is: 0,01 x 0,999 = 0,0099;
ongevalsontwikkeling 2: ook nu is sprake van een file voor en achter het ongeval.
De ventilatie wordt niet gestart waardoor er zowel voor als achter het ongeval
schade optreedt. De totale kans is: 0,01 x 0,001 = 1.10-5;
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ongevalsontwikkeling 3: hier is alleen sprake van een file achter het ongeval, de
ventilatie wordt gestart, dus is er geen schade. De totale kans is 0,99 * 0,999 =
0,989;
ongevalsontwikkeling 4: er is alleen een file achter het ongeval, de ventilatie wordt
niet gestart waardoor er achter het ongeval schade kan optreden. De totale kans
is: 0,99 x 0,001 = 9,9.10-4.

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de gebeurtenissenbomen van enkele onge-
valsscenario's die in deze studie zijn beschouwd.

3.2 Ongevalsscenario's

Er zijn ongevalsscenario's opgesteld voor 'gewone' ongevallen (hierbij zijn
geen gevaarlijke stoffen betrokken) en ongevallen met voertuigen geladen met gevaar-
lijke stoffen. In de volgende paragraaf is dit verder uitgewerkt.

3.2.1 Gewoneongevallen

Bij ongevallen waarbij geen gevaarlijke stoffen betrokken zijn wordt onder-
scheid gemaakt in:

verkeerongevallen met dodelijk letsel,
- verkeersongevallen met dodelijk letsel en brand.

Bij brand van vrachtauto's worden daarnaast nog weer drie situaties onderscheiden:
brand van de cabine, er is geen brandbare lading;
brand van de lading waarbij sprake is de verspreiding van hete verbrandingsgassen
en de vorming van de bij brand gebruikelijke verbrandingsprodukten zoals kool-
monoxyde, roet en dergelijke;
brand waarbij meer toxische verbrandingsprodukten worden gevormd. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij een brand van kunststoffen zoals PVC (polyvinylchloride).
Bij de brand van dit type chloorhoudende stoffen wordt het toxische verbrandings-
produkt zoutzuur gevormd. Dit is met name van belang bij brand van vrachtauto's
geladen met dit type kunststoffen (bijvoorbeeld kunststofkratten en dergelijke).

3.2.2 Ongevallenmet gevaarlijkestoffen

Stofkeuze
Over de weg wordt een groot aantal verschillende gevaarlijke stoffen vervoerd. Voor
het bepalen van het ongevalsrisico is het van belang inzicht te krijgen in de verschil-
lende vervoerde stoffen, zowel met betrekking tot de frequentie van transport (aantal
voertuigen per jaar) als stoftypen. Bij Aanbieding A, gaat het om een categorie I tun-
nel. Dit betekent dat vooral brandbare vloeistoffen vervoerd in bulk zijn toegelaten.
Ook mogen brandbare en toxische gassen verpakt in colli door de tunnel worden ver-
voerd.
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Aanbieding C wordt in deze studie ook beschouwd als een categorie I tunnel.
De risico's voor de weggebruikers in de tunnel worden voornamelijk bepaald door de
brandbare vloeistoffen en brandbare en toxische gassen, vervoerd in colli, in gasfles-
sen met een maximale inhoud van circa 50 liter en een druk van 200 bar. De belang-
rijkste representant van de brandbare vloeistoffen is autobenzine. Om die reden is hier
voor benzine als representant gekozen. Voor de toxische effecten wordt uitgegaan van
ammoniak vervoerd in gasflessen.

Ongevalsscenario' s VOOT brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen worden vervoerd in tankauto's met een capaciteit die varieert
van circa 10 m3 tot circa 45 m3. De lading is verdeeld over verschillende comparti-
menten. Voor brandbare vloeistoffen is bekend dat 90% van het vervoer plaatsvindt
met de grootste tankauto's (40 - 45 m3) [2]. De kleinere tankwagens (10 en 25 m3)

bestaan uit 2 respectievelijk 5 compartimenten van elk circa 5 m3. De grootste tank-
wagen heeft 5 compartimenten met inhouden van 3,5,9 en 2 x 14 m3.

Uit casuïstiek van ongevallen met brandbare vloeistoffen over de periode 1978 - 1986
is afgeleid dat bij ongevallen met tankauto's drie verschillende uitstroomscenario's
(gatgrootten) kunnen worden onderscheiden [3]. De gatgrootten zijn gekoppeld aan
een uitstromingsdebiet en -hoeveelheid onderscheiden wordt:

gatgrootte I: uitgestroomde hoeveelheid: ::; lm3 (0,0003 m3.s-1)

gatgrootte 2: uitgestroomde hoeveelheid: 1 - 10 m3 (0,03 m3.s-1)

gatgrootte 3: uitgestroomde hoeveelheid: 10 - 30 m3 (0,20 m3.s-1)

Bij gatgrootte 1 is de uitgestroomde hoeveelheid zo gering dat geen schade van bete-
kenis wordt verwacht. Dit scenario zal dan ook in het vervolg van de studie niet verder
worden beschouwd.
Bij het optreden van gatgrootte 3 kan nog de volgende aantekening worden geplaatst.
Uit de ongevalscasuïstiek is afgeleid dat gatgrootte 3 alleen is opgetreden in die geval-
len waarbij tevens sprake was van kantelen van de tankauto. In [4] is door de toen-
malige afdeling Verkeerskunde van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(momenteel Adviesdient Verkeer en Vervoer) vastgesteld dat kantelen kan optreden
in tunnelbuizen met twee rijstroken èn een vluchtstrook of in een tunnelbuis met
meer dan twee rijstroken. In alle andere gevallen is er weinig ruimte beschikbaar om
kantelen mogelijk te maken en is aangenomen dat kantelen wellicht kan optreden
maar dat de kans klein is en verwaarloosbaar wordt geacht. Dit betekent dat met be-
trekking tot uitstroming van brandbare vloeistof alleen gatgrootte 2 van belang is.

Ongevalsscenario's VOOT toxische gassen
Het ongevalsscenario wat hier wordt beschouwd gaat uit van het vervoer van ammo-
niak in gasflessen. Vrijkomen van gas zal in beginsel plaatsvinden via lekkages of door
falen van de omhulling.
Gasflessen worden veelal in pakketten vervoerd bevestigd binnen een stalen frame.
Daarnaast is de afsluiter op elke gasfles beschermd door een stalen beschermkap.
Een en ander betekent dat een gasfles alleen zal falen door grote externe krachten of
als gevolg van een te hoge gasdruk veroorzaakt door opwarming bij brand. In deze
studie wordt aangenomen dat falen van een gasfles optreedt door externe krachten als
gevolg van een verkeersongeval. Dit omdat in zo'n situatie de schade onder de aan-
wezigen maximaal zal zijn. De oorzaak hiervan is het feit dat bij falen door brand de
opwarmperiode van de gasfles zodanig lang zal zijn dat schade door vrijkomen van het
toxisch gas in vergelijking met de schade door de hete rookgassen verwaarloosbaar is.
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Vervolgeffecten

Brandbare vloeistof
Bij vrijkomen van brandbare vloeistoffen kunnen in principe de vervolgeffeeten brand
en explosie worden onderscheiden. Een brand treedt op indien de vrijkomende
brandbare vloeistof kort na vrijkomen wordt ontstoken, in dat geval is sprake van een
plasbrand en ook brand van de resterende inhoud van de tankwagen. De brand ont-
staat als gevolg van ontsteken van de gevormde benzinedamp. Indien de vloeistof niet
direct wordt ontstoken dan ontstaat een gaswolk in de tunnelbuis. De afinetingen van
de gevormde plas zijn gering waardoor ook de gevormde damp gering is. In [4] is vast-
gesteld dat optreden van een explosie bij uitstroomhoeveelheden vergelijkbaar met
gatgrootte 2 niet waarschijnlijk zijn. Als vervolgeffect wordt daarom, bij ontsteking,
uitgegaan van ontstaan van een brandende vloeistofplas.

Toxische gassen
Bij vrijkomen van een toxisch gas ontstaat een toxische gaswolk in de tunnel. De mate
van de schade die kan ontstaan door inhalatie door personen is afhankelijk van de
concentratie van het gas en de blootstellingsduur.

Q

Ongevalslocatie
Voor de ongevalsontwikkeling is naast vrijkomen van lading, optreden van brand, ook
de locatie van het ongeval van belang.
Voor de locatie van het ongeval worden in de tunnel de volgende ongevalspunten on-
derscheiden:

ter plaatse van het dalend gedeelte;
ter plaatse van het horizontaal gedeelte;
ter plaatse van het stijgend gedeelte;
tussen twee vluchtdeuren naar de vluchtgang (Aanbieding A);
tussen twee vluchtdeuren naar de dwarsverbinding (Aanbieding C);
ter plaatse van een vluchtdeur waarbij de vluchtdeur zodanig wordt geblokkeerd
dat deze geen dienst meer kan doen als vluchtdeur. Op deze wijze ontstaat een on-
geval met de grootst denkbare schade.
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4 Effecten en schade-omvang

4.1 Algemeen

Voor de berekening van de effecten en schade in de tunnel wordt onder-
scheid gemaakt naar (normale) ongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Bij de normale ongevallen zijn, voor wat betreft de vluchtmogelijkheden, alleen de on-
gevallen relevant waarbij tevens sprake is van brand. Ook brand van de lading van
vrachtwagens wordt daarbij in beschouwing genomen.
Bij de berekening van de schade-omvang worden ook de gewonden en doden als ge-
volg van het initiële ongeval zelf beschouwd.
De schade-omvang van het initiële letselongeval is afgeleid uit gegevens van AW [SJ
voor ongevallen op autowegen met 2 rijstroken per rijrichting:

aantal gewonden: 1,456 per ongeval;
- aantal doden: 0,093 per ongeval.

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (brandbare vloeistoffen en toxische gassen)
worden naast de gevolgen van het initiële ongeval ook de gevolgen voor de aanwezi-
gen in de tunnel door vrijkomen van lading beschouwd.

Voor de ventilatie in de tunnel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Bij ongevallen in de WOV is er gedurende de eerste 3 minuten na het ongeval nog
sprake van ventilatie [9J in de rijrichting die is veroorzaakt door het verkeer. Bij een
ongeval waarbij sprake is van brand wordt, volgens de instructie, de ventilatie gestart
door het bedieningspersoneel. Indien de ventilatie niet wordt gestart dan wordt de
ventilatiesnelheid bepaald door de brand.
Bij mechanische ventilatie worden de verbrandingsgassen de tunnelbuis ingedreven
en zal het achteropkomend verkeer geen schade ondervinden. Het ventilatiedebiet be-
draagt volgens de ontwerpcapaciteit minimaal circa 88 m3.s-l. In ieder geval zal het
ventilatiedebiet voldoende zijn om de verbrandingsgassen in de rijrichting te trans-
porteren.

4.2 Uitgangspunten bij de effect- en schadeberekeningen
(normale ongevallen, brand)

Bij brand in de tunnel kunnen verschillende effecten worden onderscheiden
waardoor personen kunnen worden getroffen. In eerste instantie is dat de brand zelf
en de bij de brand ontwikkelde warmte. Hierdoor kan op korte afstand letaal letsel
ontstaan door direct vlamcontact en door warmtestraling. Op grotere afstand van de
brand kan letaal letsel ontstaan door inhalatie van verbrandingsprodukten en door
blootstelling aan hete verbrandingsgassen.
In bijlage 2 zijn de uitgangspunten beschreven die zijn gehanteerd bij de effect- en
schadeberekeningen. In de volgende paragrafen zijn de resultaten beknot samengevat
en komt aan de orde: vluchtsnelheid en effect- en schade-afstanden.
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4.2.1 Vluchtsnelheid

In bijlage 3 is de vluchtsnelheid die in deze studie is gehanteerd gedetail-
leerd beschreven. De resultaten zijn hieronder kort samengevat.
Uit de bijlage blijkt dat, afhankelijkvan de gehanteerd modellen, verschillende vlucht-
snelheden zijn berekend. De vluchtsnelheid vareert van 0,6 m.s! tot 1,6 m.s'. Omdat
op basis van de beschikbare literatuur gegevens geen voorkeur voor een van de mo-
dellen kan worden uitgesproken wordt in eerste instantie de gemiddelde waarde van
1,1 m.s? toegepast.
Bij de evaluatie van de resultaten wordt de invloed van de vluchtsnelheid nagegaan
door ook schadeberekeningen uit te voeren voor 0,6 en 1,6 m.s".

4.2.2 Effect- en schade-afstanden

Hete verbrandingsgassen
In bijlage 2 zijn de effect- en schade-afstanden gedetailleerd beschreven. De belang-
rijkste uitgangspunten en resultaten worden hier in het kort samengevat.

Indien de tunnelbuis wordt geventileerd dan wordt aangenomen dat het schadege-
bied ligt in de richting van de ventilatie, dit is tevens de rijrichting. Indien niet wordt
geventileerd dan zal, volgens [8], aan de bovenzijde van de tunnel stratificatie van de
rookgassen optreden met een laagdikte van circa 1 - 1,2 meter, waardoor de aanwe-
zigen in de tunnel relatief veilig zijn.
In figuur 1, bijlage 2 is de temperatuur in de tunnel gegeven als functie van de afstand
voor branden van personenauto's, vrachtauto's en benzinebranden. Uit figuur blijkt
dat bij personenauto's de maximale temperatuur circa 200 ·C bedraagt en binnen cir-
ca 75 meter tot 45 ·C is gedaald. ..---.-
Bij brand van personenauto's is, met het oog op de relatief geringe schade-afstanden,
aangenomen dat letaal letsel alleen optreedt onder minder-validen. Voor details
wordt verwezen naar bijlage 2.

Voor branden van vrachtwagens zijn hogere temperaturen berekend, zie figuur 1, bij-
lage 2. Uit de figuur blijkt dat ter plaatse van de brand de temperatuur circa 700 ·C
bedraagt, binnen circa 100 meter daalt naar circa 190 ·C en vervolgens constant blijft
tot 250 meter (maximaal beschouwde afstand in [8]).
Met het oog op de geringe temperatuurgradiënt wordt hier aangenomen dat over een
twee maal zo grote afstand (500 meter) de temperatuur circa 190 ·C bedraagt.

J
Voor grotere branden, waaronder hier wordt verstaan een brand van benzine, wordt
op basis van [8] aangenomen dat de tunnel over de gehele doorsnede met verbran-
dingsgassen is gevuld. In figuur 1, bijlage 2 is de temperatuur als functie van de af-
stand gegeven. Uit de figuur blijkt dat de temperatuur ter plaatse van de brand
maximaal circa 1200 ·C bedraagt en slechts langzaam daalt. Met het oog op de gerin-
ge temperatuurgradiënt wordt hier aangenomen dat de temperatuur over een lengte
van tenminste 500 meter in de tunnelbuis hoger zal zijn dan 200 ·C (bij deze tempe-
ratuur treedt binnen enkele seconden letaal letsel op). Deze lengte is gelijk aan de
maximale filelengte in de tunnel (zie ook § 4.3). Bij inschakelen van de mechanische
ventilatie vindt verspreiding plaats in de ventilatierichting (rijrichting). Verspreiding
vindt in beide richtingen plaats als niet wordt geventileerd. Door de grote lengte van
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de tunnel zal de winddruk uitgeoefend door de windsnelheid buiten de tunnel de ven-
tilatie in de tunnel niet beïnvloeden [9].
Voor de schadebepaling wordt aangenomen dat personen gaan vluchten op een tijd-
stip dat letaal letsel in principe al kan optreden. Deze veronderstelling geldt voor alle
ongevalsscenario' s.

Vorming van HCl bij brand van PVC houdende lading
Naast de hete verbrandingsgassen bevat een brand van een PVC houdende lading ook
het verbrandingsprodukt HCl.
In bijlage 2 is berekend dat de HCI concentratie in de tunnelbuis maximaal circa
4570 mg.m? bedraagt en de bijdrage aan de schade in de tunnel alleen merkbaar is
op afstanden groter dan de filelengte in de tunnel. De bijdrage van HCI aan de scha-
de-omvang in de tunnel kan dus worden verwaarloosd.

Vorming van CO
In bijlage 2 is beschreven dat de bijdrage van CO aan de schade-omvang in de tunnel
kan worden verwaarloosd op basis van het feit dat CO alleen bij relatief hoge concen-
traties dodelijk letsel kan veroorzaken. Hoge concentraties komen met name voor bij
grote branden waarbij de schade-omvang in hoofdzaak wordt bepaald door blootstel-
ling aan hete verbrandingsgassen.

4.3 Uitgangspunten bij de effect- en schadeberekeningen
(vrijkomen gevaarlijke stoffen, brand)

Brandbare vloeistoffen
In § 3.2 is beschreven dat als gevolg van ongevallen vloeistoffen kunnen vrijkomen
met een uitstroomsnelheid van 0,03 m3.s-l, de hoeveelheid varieert van 1 - 10 m".
Voor berekenen van de effecten en schade wordt hier uitgegaan van de maximale hoe-
veelheid.
Na uitstromen van vloeistof wordt een plas gevormd waarvan de vorm, grootte en
plaats sterk afhankelijk is van de locatie van vrijkomen. Zo is bijvoorbeeld van belang
of uitstroming plaatsvindt op een hellend gedeelte of op een horizontaal gedeelte.

Voor de grootte van de vloeistofplas wordt uitgegaan van de uitstromingsexperimen-
ten die zijn gedaan in de Beneluxtunnel [10]. Dit omdat de WOV qua profiel verge-
lijkbaar is met de Beneluxtunnel, details zijn beschreven in bijlage 2.
De plas die ontstaat heeft ter plaatse van het ongeval een breedte gelijk aan de tunnel
en een lengte van circa 13 meter. Vanaf dit gedeelte neemt de breedte van de plas af
van 13 meter naar 0,2 meter na circa 125 meter.
Als de vrijgekomen vloeistof wordt ontstoken dan zal ter plaatse van het ongeval een
brand ontstaan over de gehele breedte van de tunnel en op enige afstand is sprake van
een relatief smalle brandende plas, aan de zijde van de riolering (en tegenover de
vluchtdeur) .
Voor het horizontale tunnelgedeelte wordt aangenomen dat alleen ter plaatse van het
ongeval een vloeistofplas wordt gevormd.
In deze studie wordt voor de effect- en schadeberekeningen de hiervoor beschreven
plasvorm gehanteerd.
Voor vaststellen van de schade-omvang wordt aangenomen dat in de plas sprake is
van 100% letaal letsel. Voor de situatie, ter hoogte van de gootstroom, wordt aange-
nomen dat sprake is van 10% letaal letsel op een rijstrook.
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Buiten de plas, verderop in de tunnelbuis treedt letaal letsel op door hete verbran-
dingsgassen, dit aspect is beschreven in § 4.2.2.

Toxische gassen
Zoals eerder beschreven wordt aangenomen dat toxisch gas vrijkomt als gevolg van
externe krachten.
De grootte van het schadegebied is bepaald op basis van de veronderstelling dat de
situatie in de tunnel met betrekking tot de verspreiding vergelijkbaar is met de weers-
situatie in de open lucht die gekenmerkt wordt door zeer stabiel weer (weinig turbu-
lentie) en een windsnelheid van 2 m.s", Voor deze situatie zijn schade-afstanden
berekend. Tevens is voor de schadeberekeningen aangenomen dat het vrijgekomen
toxisch gas direct na het ongeval in de rijrichting wordt gedispergeerd omdat het gas
vrijkomt op een tijdstip dat nog sprake is van tunnelventilatie veroorzaakt door het
verkeer. Het starten van de ventilatie is hier dus niet van belang voor de schadeont-
wikkeling.
In deze studie wordt een schadelengte gehanteerd van 125 meter waarvoor een ge-
middeld letaliteitspercentage van 25% geldt, zie ook bijlage 2.

Bezetting van de tunnel
Voor de berekening van de schade-omvang zijn op basis van [17] en [20] de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

voertuigdichtheid bij filevorming in de WOV: 25,6 voertuigen per 100 meter weg-
lengte (2 rijstroken);
gemiddelde voertuigbezetting bedraagt 1,65 personen en is gebaseerd op:
- bezetting vrachtauto's: 1 persoon (aandeel 10%),
- bezetting autobussen: 22 personen (aandeel 1%),
- bezetting personenauto's: 1,5 personen (aandeel 89%);
voor de berekening van de lengte van de file wordt aangenomen dat het ongeval
plaatsvindt in hetJilatste gEdeelte van de tunnel. Dit betekent dat gedurende ten-
minste 5 minuten (de ver lijftijd van het verkeer in de tunnel) een file wordt op-
gebouwd. De gehanteerde voertuigintensiteiten zijn:
- tijdens de spits: 900 voertuigen per uur,
- tijdens daluren: 300 voertuigen per uur,
op basis van de voertuigintensiteiten en de vertragingstijd (3 minuten) bedraagt de
maximale filelengte 500 meter (spitsperiode), 160 meter tijdens daluren.
de verdeling van de voertuigpassages tussen spitsperiode en daluren is respectie-
velijk 37,5% en 62,5%.

De schadelengten die in deze studie zullen worden gehanteerd zijn beschreven in bij-
lage 2. De resultaten zijn hieronder samengevat:

Personenautobrand 0-50 50% - 100%
(onder minder-validen)
blootstellingstijd:
10 sec 17%
30 sec 50%
50 sec 80%
60 sec 100%
100%
25%

Vrachtautobrand (lading) gelijk aan maximale filelengte

Benzinebrand
Toxisch gas

gelijk aan maximale filelengte
125
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4.3.1 Samenvatting van de uitgangspuntenvoor de schadeberekeningen

\

In de voorgaande paragrafen is een aantal uitgangspunten gedefinieerd die
worden gehanteerd bij de berekening van de schade-omvang in de tunnel als gevolg
van ongevallen. Hieronder worden deze uitgangspunten samengevat.

de vluchtsnelheid van niet gewonde personen bedraagt 1,1 m.s";
effectief vluchten start op het moment dat de effecten al fataal (dodelijk) kunnen
zijn;
ventilatiesnelheid bij geforceerde ventilatie in de tunnel is voldoende om de ver-
brandingsgassen in de rijrichting te verspreiden;
maximale filelengte 500 meter tijdens de spits en 160 meter buiten de spits;
maximale schadelengte bij een:
- personenauto brand: 50 m
- vrachtautobrand (geen PVC produkten) : 500 m
- vrachtautobrand (lading, PVC produkten): 500 m (door brand).
Vastgesteld is dat de vorming van Hel bij verbranding van PVC geen significante
bijdrage aan het risico levert, dit omdat de filelengte maximaal 500 meter bedraagt
en de schade binnen dit gebied wordt bepaald door de hete verbrandinggassen.
Bij brand van personenauto's treedt alleen letaal letsel op onder minder-validen,
ouderen en personen met gezondheidsproblemen. Het percentage kwetsbare per-
sonen is geschat op 5% van de aanwezigen.
Vrijkomen benzine en brand:
Ter plaatse van de tankauto wordt een plas gevormd over de gehele tunnelbreedte r
met een lengte van 13 meter, vervolgens versmalt de plas zich tot een breedte van
0,8 tot 0,2 meter over een lengte van 125 meter. f
Letaal letsel ter plaatse van de plas 100%, langs de strook 10% (op één strook).
Totale schadelengte (plasbrand + rookgassen): tenminste 500 m;
aantal gewonden per ongeval is: 1,456 [5]
aantal doden per ongeval is: 0,093 [5]
letselpercentage onder gewonden is: 50% (100% bij benzinebrand).
Vrijkomen van toxische gassen.
Toxische gassen die vrijkomen worden direct na het ongeval gedispergeerd in de
rijrichting.
De maximale schadelengte bedraagt 125 meter. Het gemiddelde letselpercentage
bedraagt 25%.
Voertuigdichtheid in de tunnelbuis bij filevorming is 25,6 voertuigen per 100 me-
ter weglengte, gebaseerd op 2 rijstroken [17].
Gemiddelde voertuigbezetting bedraagt 1,65 personen.

In bijlage 2 is aan de hand van een ongevalsscenario de methodiek toegelicht op basis
waarvan de schadeberekeningen zijn uitgevoerd.

,0
/ I ,-.J/

;/

._~--''. \

/ ;'
l)

,_, ,I "'<r

R95-1 821112327-25668 21



TNO-rapport

Vergelijking van de veiligheid voor de weggebruiker van twee varianten van de Westerschelde Oeververb-inding

5 Frequentie van optreden

S.l Algemeen

Voor vaststellen van de frequentie van optreden van schade is een aantal
deelfrequenties en kansen van belang. In eerste instantie is dat de initiële ongevalsfre-
quentie en de kans dat een brand optreedt. Daarnaast is het bij vrachtauto's van be-
lang of er sprake is van brandbare lading en de kans dat de lading bij de brand
betrokken kan raken. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen speelt de kans op vrijkomen
van de gevaarlijke stof een rol en de kans dat deze stoffen schade kunnen veroorzaken
door vervolgeffecten (bijvoorbeeld door brand van benzine of intoxicatie door toxi-
sche stoffen).
Voor de grootte van de schade is filevorming van belang en de mogelijkheid dat een
ongeval plaatsvindt in een bepaald gedeelte van de tunnel en of sprake is van ventilatie
bij brand.
Voor al deze aspecten wordt in dit hoofdstuk de frequentie en/of de kans bepaald.
Een bijzondere en complexe situatie kan zich voordoen indien sprake is van een ge-
combineerd ongeval. Hieronder wordt verstaan een ongeval met filevorming achter
het ongevalsvoertuig waarna zich in de file weer een ongeval voordoet. Omdat de on-
gevalscasuïstiek geen informatie bevat over de frequentie van optreden van zo'n on-
geval, wordt in deze studie voor de kans op optreden van zo'n situatie een schatting
gedaan.

S.2 Normale ongevallen en brand

Voor de schatting van de frequentie van optreden van ongevallen met voer-
tuigen op de openbare weg is gebruik gemaakt van ongevalscijfers met betrekking tot
autowegen. Dit omdat de WOV zelf hiermee het best is te vergelijken.

Op basis van de engevalscijfers over de periode 1986 tot en met 1988 is, voor auto-
wegen een initiële ongevalsfrequentie voor letselongevallen bepaald van 1,5.10-7 per
voertuigkilometer. De kans op brand in een tunnel is geschat op basis van gegevens
van Rijkswaterstaat [11]. Aan de hand van ongevalsgegevens is vastgesteld dat een
brand heeft plaatsgevonden per 50.106 voertuigkilometer. Dit geeft een brandfre-
quentie van 2.10-8 vtgkm".
Het gaat hier dan in eerste instantie om brand van het voertuig. Bij vrachtauto's is
daarnaast van belang of er brandbare lading aanwezig is. Geschat is dat in 50% van
de gevallen sprake is van brandbare lading. Verder wordt aangenomen dat, gegeven
een brand, de lading altijd bij de brand betrokken raakt.

5.3 Ongevallen met gevaarlijkestoffen

Brandbare vloeistoffen
Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt dezelfde initiële ongevalsfrequentie ge-
bruikt als voor gewone (letsel)ongevallen (1,5.10-7 per voertuigkilometer). Analoog

R95-182/112327 -25668 22



TNO-rapport

Vergelijkz·ng van de vez1igheid voor de weggebruz'ker van twee varianten van de Westerschelde Oeveroerbinding

aan [2] is aangenomen dat deze ongevalsfrequentie representatief is voor mogelijk
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
De kans op vrijkomen van brandbare vloeistoffen (gegeven een ongeval) wordt be-
paald aan de hand van [2]. Dit betekent dat, gegeven een letselongeval, de kans op
uitstromen 0,07 bedraagt.
De kans dat de brandbare vloeistof wordt ontstoken is eveneens ontleend aan [12] en
is 0,065 (gegeven uitstroming).

Toxische gassen
Voor de kansschatting van ongevallen met toxische gassen wordt aangenomen dat
vrijkomen van gas met gevolgen voor de weggebruiker alleen optreedt als gevolg van
een ongeval.
Ook hier wordt aangenomen dat toxisch gas alleen zal vrijkomen bij letselongevallen
(frequentie van 1,5.10-7 per voertuigkilometer).
Zoals reeds beschreven worden de toxische gassen, waar hier sprake van is, vervoerd
in colli en bevestigd binnen een stalen frame. Aangenomen wordt dat het gas voorna-
melijk zal vrijkomen als gevolg van falen van de omhulling door externe oorzaken.
De beschikbare literatuur geeft geen aanknopingspunten voor bepalen van vervolg-
kansen. Daarom is een schatting gedaan waarbij is aangenomen dat de kans op falen
van een gasfles wordt bepaald door externe oorzaken tijdens het ongeval en dat, ge-
geven een ongeval, in 1% van de ongevallen één gasfles zal falen.

S.4 Locatie van ongevallen

Voor het vrijkomen van brandbare vloeistof is het voor de schade-omvang
van belang of de vloeistof kan stromen in de richting van stilstaande voertuigen.
Voor uitstroming op een stijgend gedeelte is dus voor de schade-omvang van belang
of zich een file vormt achter het ongevalsvoertuig.
De kans dat een ongeval plaatsvindt op een bepaald gedeelte is gekwantificeerd op ba-
sis van de lengte van het stijgende, dalende of horizontale gedeelte. Hieruit volgt de
volgende kansverdeling:

ongevalskans op een stijgend gedeelte:
ongevalskans op een dalend gedeelte:
ongevalskans op een horizontaal gedeelte:

0,33;
0,33;
0,33.

Daarnaast worden twee ongevalslocaties beschouwd namelijk ter plaatse van een
vluchtdeur waarbij deze wordt geblokkeerd waardoor de maximale vluchtafstand ont-
staat en tussen twee vluchtdeuren in.

S.S Gecombineerde ongevallen

Zoals in § 5.1 reeds aangegeven zijn geen gegevens bekend van de frequen-
tie van optreden van ongevallen met filevorming gevolgd door een tweede ongeval in
de file.
Omdat de indruk bestaat dat een dergelijke situatie van belang is en uit het oogpunt
van schade-omvang niet mag worden genegeerd wordt in deze studie ook het optre-
den van een dergelijk ongeval beschouwd.
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In vrijwel alle ongevalsituaties zal door een ongeval achter het ongevalsvoertuig een
file ontstaan. Een tweede ongeval zal kunnen optreden door verschillende oorzaken
zoals:
1. Laat opmerken van het ongeval.
2. Hoge snelheid van het achteropkomend verkeer.
3. Onvoldoende afstand houden.

Kwantificering van de bijdrage van de verschillende oorzaken tot een ongeval is niet
mogelijk gebleken [15]. Om die reden is de kans op een gecombineerd ongeval ge-
schat. Aangenomen is dat in 1% van de ongevalsituaties er sprake is van een gecom-
bineerd ongeval, de kans op een gecombineerd ongeval is dus 0,01.

5.6 Kans op in werkingstellen tunnelventilatie

Indien een ongeval plaatsvindt en er brand ontstaat dient volgens de proce-
dure de tunnelventilatie in werking te worden gesteld. Dit betekent dat het toezicht-
houdend personeel in het bedieningsgebouw de ventilatie in werking moet stellen. De
kans dat niet plaatsvindt is ontleend aan controle en/of signaleringsfout van een be-
dieningsman uit [2]. De faalkans bedraagt 1.10-3 per aanspraak.

5.7 Kans op optreden van filevorming

Voor bepalen van de schade-omvang in de tunnel door ongevallen waarbij
brand optreedt wordt de schade-omvang bepaald door de aanwezigheid van files. Zo
wordt onderscheid gemaakt naar files voor, achter en voor en achter het ongevalsvoer-
tuig. De kans dat een filevorming plaatsvindt is afhankelijk van de verdeling over de
dag van het verkeersaanbod. Omdat deze gegevens voor de WOV (nog) ontbreken is
een schatting gedaan voor optreden van files:

kans op file achter het ongevalsvoertuig:
kans op file voor en achter het ongevalsvoertuig:
kans op geen file:

1,0;
0,01;
O.

5.8 Vervoersfrequentie

De vervoersfrequentie is geschat door de Provincie Zeeland, Directie Mi-
lieu en Waterstaat. De schatting geeft een weekdagintensiteit van 12.000 voertuigen
per dag, verdeeld naar 10.000 personenauto's en 2.000 vrachtauto's.
Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, voor de locatie van de WOV,
zijn geen gegevens bekend. In deze studie wordt aangenomen dat het procentuele
aandeel van gevaarlijke stoffen in het totale vrachtvervoer overeenkomt met landelijke
cijfers. Uit inventarisaties van vervoer gevaarlijke stoffen [4] is gebleken dat circa 5%
van het vrachtvervoer (aantal voertuigen) bestaat uit gevaarlijke stoffen. De procen-
tuele verdeling van de verschillende categorieën stoffen is, eveneens op basis van tel-
lingen [14], ongeveer als volgt:
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ontploffingsgevaarlijke stoffen (bijvoorbeeldmunitie ): 0,5;
brandbare gassen (bijvoorbeeld LPG): 10;
brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzines): 65;
toxische vloeistoffen (bijvoorbeeld acrylonitril): 15;
toxische gassen (bijvoorbeeld ammoniak): 1;
diversen: 8,5.

Ook in deze studie waar het voornamelijk gaat om de brandbare vloeistoffen (benzi-
nes), wordt uitgegaan van een vervoersaandeel van 65%. De toxische gassen die wor-
den vervoerd in colli vallen hier onder 'diversen'. Het aandeel van de toxische gassen
wordt geschat op 1% van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op basis van bovenstaande en de vervoersintensiteit en aandeel van het vrachtverkeer
wordt de vervoersintensiteit van personenauto's vrachtauto's en gevaarlijke stoffen als
volgt.

Tabe/5.1 Overzicht van de verschillende vervoersintensiteiten

Personenauto's
Vrachtauto's (geen gevaarlijke stoffen)
Vrachtauto's (met gevaarlijke stoffen)
Met benzine
Met gasflessen

10.575
1.900

100
65

1

3,86.106

4,94.105

2,6.104

1,69.104

260

N.B.: Voor de jaarintensiteit voor het vrachtverkeer is gerekend met 260 dagen per jaar.
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6 Resultatenen evaluatie

6.1 Algemeen

Doel van deze studie is de vergelijking van twee varianten van de Wester-
schelde Oeververbinding voor wat betreft de risico's voor de weggebruiker. Dit bete-
kent dat het risico op een zodanig wijze dient te worden berekend en gepresenteerd
dat onderlinge vergelijking van de alternatieven mogelijk is. Daarnaast is het zinvol
dat inzicht ontstaat in de factoren die het risico bepalen zodat risico reducerende
maatregelen kunnen worden geformuleerd.
Op grond van deze overweging wordt het risico niet alleen uitgedrukt in een verwach-
tingswaarde maar wordt ook de grootte van de schade-omvang en de omstandigheden
waaronder de schade optreedt in beschouwing genomen.
De verwachtingswaarde geeft aan het aantal slachtoffers per jaar en is het (gesom-
meerde) produkt van schade-omvang (aantal doden) en frequentie van schade. Om-
dat op deze wijze informatie verloren gaat omtrent het aantal slachtoffers dat
tegelijkertijd bij een ongeval zou kunnen optreden wordt daarnaast een frequentie-
schadediagram gepresenteerd. Een frequentie-schadediagram geeft de frequentie aan
dat tenminste een aantal doden tegelijkertijd zal optreden. Deze laatste wijze van pre-
senteren komt tegemoet aan het feit dat de acceptatie van één ongeval met een relatief
groot aantal slachtoffers anders is dan een aantal ongevallen met een gering aantal
slachtoffers. Een verschijnsel dat bekend staat onder de term risico-aversie.

6.2 Resultaten

Verwachtingswaarden
Op basis van de ongevalsscenario's, de berekende schadelengten voor de verschillen-
de ongevalstypen en de frequentie van optreden is de schade-omvang berekend, de
frequentie van optreden van de schade-omvang en de verwachtingswaarde.
In tabel 1 is een geaggregeerd overzicht gegeven van de maximale schade-omvang en
de verwachtingswaarden.

Schade frequentiediagrammen
Voor de verwachte schade is een schade-frequentie diagram samengesteld en weerge-
geven in figuur 4.
Uit het schade-frequentiediagram blijkt dat het ongevalsrisico bij Aanbieding C hoger
is dan bij Aanbieding A vanaf circa 8 slachtoffers.

6.3 ~va1uatie

De risico's voor de weggebruiker in de Westerschelde Oeververbinding is
bepaald voor twee alternatieven:

aanbieding A met vluchtdeuren elke 100 meter;
- aanbieding C met vluchtdeuren elke 500 meter.
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In beide gevallen is aangenomen dat het gaat om een Categorie I tunnel gaat waar
brandbare vloeistoffen en toxische gassen in colli zijn toegelaten.

Om inzicht te krijgen in de bijdrage aan de schade-omvang van de verschillende ver-
voerswiizen is onderscheid gemaakt in:

slachtoffers bij 'normale' verkeersongevallen zonder brand;
slachtoffers bij een brand van personenauto of een cabine brand van een vrachtau-
to waarbij de lading niet brandbaar is;
slachtoffers bij een brand van een vrachtauto waarbij de lading brandbaar is en bij
de brand betrokken raakt;
slachtoffers ten gevolge van ongevallen waarbij brandbare vloeistoffen of toxische
gassen vrijkomen.

Ook bij de verwachtingswaarde is onderscheid gemaakt naar de verschillende ver-
voerswijzen.

In tabel 1 is de maximale schade-omvang en zijn de verwachtingswaarden berekend
voor de verschillende ongevalstypen.

de bijdrage van de verschillende ongevalstypen aan het risico voor de weggebrui-
ker is als volgt:
Aanbieding A

verkeersongevallen zonder brand: 47,8 %
- brand van personenauto's en vrachtauto's (exc1usieflading): 50,9%
- brand van vrachtauto's +lading: 1,15%
- gevaarlijke stoffen: 0,06%
Aanbieding C
- verkeersongevallen zonder brand: 47,3%
- brand van personenauto's en vrachtauto's (exc1usieflading): 50,0%
- brand van vrachtauto's +lading: 2,6%
- gevaarlijke stoffen: 0,06%

In figuur 5 tot en met 8 is de schade-omvang weergegeven voor de verschillende
ongevalstypen, de verwachtingswaarde per jaar en de verdeling van de verwach-
tingswaarde over de verschillende ongevalstypen;
de maximale schade-omvang wordt in grote mate bepaald door het aantal voertui-
gen in de tunnel. Dit omdat het aantal voertuigen in de tunnel tevens een maat is
voor het aantal aanwezigen;
invloed van de afstand tussen de vluchtdeuren is alleen geconstateerd bij brand
van vrachtauto's en lading. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat, op basis van
de uitgangspunten, personen binnen een bepaalde afstand vanaf een vluchtdeur
nog kunnen ontsnappen. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij beide alternatie-
ven het aantal slachtoffers relatief hoog is;
verkleining van de vluchtdeur afstand bij Aanbieding C (bijvoorbeeld naar 250 m)
heeft een te verwaarlozen invloed op de verwachtingswaarde, wel wordt het maxi-
maal aantal slachtoffers iets verlaagd (200 slachtoffers in plaats van 210 slachtof-
fers).
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Bovenstaande resulteert in de volgende conclusies:
het risico wordt in grote mate bepaald door verkeersongevallen zonder brand en
ongevallen waarbij alleen sprake is van brand van beperkte omvang (personen-
auto's en cabinebranden van vrachtauto's);
verkleining van de filelengte nabij het ongeval in de tunnel reduceert de schade-
omvang in belangrijke mate;
verkleining van de onderlinge afstand van de vluchtdeuren bij Aanbieding C, bij-
voorbeeld naar 250 meter, heeft een te verwaarlozen invloed op de totale verwach-
tingswaarde (gemiddeld aantal slachtoffers per jaar). Wel geeft het een (geringe)
reductie van het maximaal te verwachten aantal slachtoffers per ongeval (200
slachtoffers in plaats van 210 slachtoffers).

6.4 Invloedvan vluchtsnelheidop de schade-omvang

Voor de berekening van de schade-omvang is een vluchtsnelheid aangehou-
den van 1,1 m.s'. Deze vluchtsnelheid is een gemiddelde van twee vluchtsnelheden
bepaald verschillende benaderingen zie bijlage 3). Om een indicatie te krijgen van de
invloed van de vluchtsnelheid op de schade-omvang is de schade-omvang berekend
voor de laagste en hoogste vluchtsnelheid (0,6 respectievelijk 1,6 m.s "). De invloed
is alleen merkbaar bij Aanbieding A en wel voor een brand van een vrachtauto en la-
ding en een benzinebrand. De invloed is bepaald voor de maximale schade-omvang
voor ongevallen tijdens de spitsperiode, de resultaten zijn in tabel 6.1 samengevat.

Tabel 6. 1 Invloed van de vluchtsnelheid op de schade-omvang

Aanbieding A
* vluchtsnelheid
- gemiddeld 105 180
- hoog 76 162
-laag 147 193
Aanbieding C
* vluchtsnelheid
- gemiddeld 210 210
- hoog 210 210
-laag 210 210

Uit de tabel blijkt dat voor een brand van vrachtauto en lading bij Aanbieding A:
verhoging van de vluchtsnelheid met een factor 1,5 resulteert in een maximale
schade-omvang die 30% lager is;
verlaging van de vluchtsnelheid met een factor 0,5 verhoogt de schade-omvang
met circa 40%.
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Voor Aanbieding C geldt dat de vluchtafstand zo groot is dat vluchnnogelijkheden
beperkt zijn hierdoor is verhoging van de vluchtsnelheid niet van invloed op de scha-
de-omvang.

6.5 Invloed van stilstanddetectie gecombineerd met
automatische acties op de schade-omvang en het risiconiveau

In § 6.3 is geconcludeerd dat de schade-omvang van ongevallen met brand
voornamelijk worden bepaald door het aantal voertuigen in een tunnelbuis en dat
schadereductie en risicoreductie het meest doeltreffend bestreden kan worden door
reductie van het aantal voertuigen in een tunnelbuis.

Een doeltreffende wijze van het beperken van het aantal voertuigen in de tunnel is bij
stilstand van het verkeer in een tunnelbuis het verkeer automatisch, via de stilstand-
detectie tot stilstand te brengen voor de ingang van de tunnel.
In bijlage 4 is de invloed van deze automatische actie in detail beschreven. De resul-
taten worden hier na kort samengevat:

Invloed op de schade-omvang
Door toepassing van automatisch ingrijpen van de stilstanddetectie daalt het maxi-
maal aantal slachtoffers bij Aanbieding A van circa 180 naar circa 110 slachtoffers.
Bij Aanbieding C neemt de maximale schade-omvang af van circa 210 tot circa 125
slachtoffers.

Invloed op de verwachtingswaarde
Automatisch ingrijpen heeft slechts geringe invloed op de verwachtingswaarde.
Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoge bijdrage van de 'normale' ongevallen.

Invloed op de frequentie-schadediagrammen
De invloed van automatisch ingrijpen op de frequentie-schadediagrammen worden
merkbaar vanaf circa 80 slachtoffers.
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7 Conclusies

De afdeling Industriële Veiligheid, TNO Milieu- en Energietechnologie
heeft twee alternatieven van de Westerschelde Oeververbinding (WOV) vergeleken
voor wat betreft het ongevalsrisico, hier gedefinieerd als de risico's voor de weggebrui-
ker als gevolg van ongevallen in de tunnelbuis. Het betreft de volgende alternatieven:

aanbieding A met vluchtdeuren elke 100 meter;
- aanbieding C met vluchtdeuren elke 500 meter.

Voor beide alternatieven is aangenomen dat het om een Categorie I tunnel gaat, waar
een aantal gevaarlijke stoffen zijn toegelaten. De toelating betreft voornamelijk brand-
bare vloeistoffen die in bulk worden vervoerd.

Om inzicht te krijgen in de bijdrage van de verschillende in schade-omvang bij onge-
vallen in de tunnel zijn de volgende ongevalstypen onderscheiden:

slachtoffers bij 'normale' verkeersongevallen zonder brand;
slachtoffers bij een cabinebrand van personenauto en een cabinebrand van een
vrachtauto waarbij de lading niet brandbaar is;
slachtoffers bij een brand van een vrachtauto waarbij de lading brandbaar is en bij
de brand betrokken raakt;
slachtoffers ten gevolge van ongevallen waarbij brandbare vloeistoffen en toxische
gassen vrijkomen.

Om het ongevalsrisico van de verschillende ongevalstypen te bepalen is een aantal on-
gevalsscenario's opgesteld. Voor het optreden van brand in de tunnel zijn de volgende
condities in beschouwing genomen:

filevorming achter het ongeval;
optreden van combinatie van ongevallen waarbij sprake is van een file voor èn ach-
ter het ongevalsvoertuig;
niet starten van geforceerde ventilatie in de tunnel bij brand;
twee ongevalslocaties: één nabij een vluchtdeur waarbij tevens is aangenomen dat
de vluchtdeur wordt geblokkeerd en één tussen de vluchtdeuren in;
voor ongevallen met brandbare vloeistoffen zijn ook ongevallen beschouwd op hel-
lende gedeelten van de tunnel. Dit in verband met het wegstromen van brandende
vloeistof in de richting van het verkeer;
ongevallen tijdens de spitsuren en ongevallen buiten de spits.

Voor elk ongevalsscenario is de schade-omvang berekend en is de frequentie van de
schade-omvang bepaald. Vervolgens is door de sommatie van het produkt van scha-
de-omvang en de frequentie de verwachtingswaarde berekend. De verwachtingswaar-
de geeft dan aan de gemiddelde schade-omvang per jaar.
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De verwachtingswaarden en de maximale schade-omvang voor Aanbieding A en Aan-
bieding C zijn in onderstaande tabel samengevat:

Aanbieding A
Verwachtings-
waarde 0,416 0,443 1,0.10-2 5,4.10-4 0,870
Maximale
schade-omvang 0,0931) 1,31) 105 180

Aanbieding C
Verwachtings-
waarde 0,416 0,443 2,3.10-2 5,5.10-4 0,883
Maximale
schade-omvang 0,0931) 1,31) 210 210

1) gemiddeld slachtoffer aantal

Uit de tabel volgt dat de verwachtingswaarde van het ongevalsrisico wordt bepaald
door normale verkeersongevallen en verkeersongevallen met brand, de bijdrage van
het vervoer van gevaarlijke stoffen aan het ongevalsrisico is gering.
Verder blijkt de dat verwachtingswaarde bij Aanbieding C 0,016 slachtoffers per jaar
hoger is dan bij Aanbieding A. De maximale schade-omvang is bij Aanbieding A 180
slachtoffers, en bij Aanbieding C 210 slachtoffers.
Met betrekking tot de maximale schade-omvang dient in overweging te worden geno-
men dat op grond van de aanname van de ongevalsplaats (aan het einde van de tun-
nelbuis) de filelengte maximaal is. Dit geeft een pessimistisch beeld van de maximale
schade-omvang.

Naast de presentatie van het risico in de vorm van verwachtingswaarden is het onge-
valsrisico ook gepresenteerd in een schade-frequentiediagram. Het schade-frequen-
tiediagram laat zien dat het ongevalsrisico bij Aanbieding C hoger is dan bij
Aanbieding A voor een schade-omvang vanaf circa 8 slachtoffers en hoger.

Analyse van de resultaten de studie geeft het volgende beeld:
gewone verkeersongevallen en verkeersongevallen met brand bepalen beide het ri-
sico voor circa 45 - 50%;
de bijdrage aan het risico van de weggebruiker van het vervoer van gevaarlijke stof-
fen bedraagt minder dan 0,1%;
branden van vrachtauto's (inclusief de lading) en benzinebranden resulteren in de
grootste schade-omvang;
de maximale schade-omvang wordt in grote mate bepaald door het aantal voertui-
gen in de tunnel. Dit omdat het aantal voertuigen in de tunnel tevens een maat is
voor het aantal aanwezigen;
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invloed van de afstand tussen de vluchtdeuren bij Aanbieding A en Aanbieding C
is alleen merkbaar bij brand van vrachtauto's en lading. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat, op basis van de uitgangspunten, alleen personen binnen een be-
paalde afstand vanaf een vluchtdeur nog kunnen ontsnappen. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat bij beide alternatieven het aantal slachtoffers relatief hoog is;
verkleining van de vluchtdeur afstand bij Aanbieding C (bijvoorbeeld naar 250 m)
heeft een te verwaarlozen invloed op de verwachtingswaarde, wel geeft het een re-
ductie van het maximaal aantal slachtoffers (210 ~ 200 slachtoffers);
varieren van de vluchtsnelheid in de tunnel bij brand reduceert alleen bij Aanbie-
ding A de maximale schade-omvang. Dit omdat bij Aanbieding C de afstand tus-
sen de vluchtdeuren zo groot is dat ondanks de hogere vluchtsnelheid de
verblijftijd in de tunnelbuis zo lang is dat geen reductie optreedt van het aantal
slachtoffers.
De invloed van wijziging van de vluchtsnelheid op het totale risico is bij Aanbie-
ding A te verwaarlozen;
toepassen van stilstanddetectie gecombineerd met automatisch stilleggen van het
verkeer reduceert de maximale schade omvang bij Aanbieding A van maximaal
180 naar 110 slachtoffers en bij Aanbieding C van 210 naar 125 slachtoffers.
De invloed op de verwachtingswaarde is te verwaarlozen.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat het risico in grote mate wordt bepaald door de on-
gevallen waarbij geen brand optreedt of alleen sprake is van brand van beperkte om-
vang (cabinebrand) en dat vooral verkleining van de filelengte nabij het ongeval de
schade-omvang in belangrijke mate reduceert. Halvering van de vluchtdeur afstand
bij Aanbieding C reduceert wel het maximaal aantal slachtoffers maar de invloed op
de verwachtingswaarden is te verwaarlozen.
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D Tabe/1 Overzicht van schade-omvang en verwachtingswaarden van ongevallen
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Aanbieding A
* spits 0,0931) 1,31) 105 180 6,5.10.3 2,1.10.4
* buiten spits 0,0931) 1,31) 50 65 3.5.10.3 3.3.10-4

Totaal: Totaal: Totaal: Totaal:
0,416 0,443 1,0.10'2 5,4.10'4

Aanbieding C
* spits 0,0931) 1,31) 210 210 1,4.10.2 2.2.10.4
* buiten spits 0,0931) 1,31) 65 65 8,5.10.3 3,3.10.4

Totaal: Totaal: Totaal: Totaal:
0,416 0,443 2,3.10'2 5,5.10.4

1) gemiddeld aantal slachtoffers
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Figuur 1 Langsdoorsnede van de tunnel
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