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1 Inleiding

In deze notitie wordt naar aanleiding van een vraag van directie
Noord-Holland getracht de voor- en nadelen van het toepassen van
ZOAB in tunnels met elkaar te vergelijken.

2 Veiligheid in tunnels

In het concept rapport "Onderzoek naar richtlijnen voor het
ontwerpen van ondergrondse wegen" is een literatuurstudie gedaan
naar de verkeersveiligheid in tunnels.
Conclusies van dit rapport zijn:

Volgens de geraadpleegde internationale literatuur is er niet
direct aanleiding om aan te nemen dat wegen in tunnels minder
veilig zijn dan 'open' wegen.
Positieve invloeden op de veiligheid zijn:
ltIinderweersinvloeden en verhoging van het attentieniveau.
Negatieve invloeden op de veiligheid zijn o.a.:
de ingangspartij (de ongevalsfrequentie is bij de tunnelingang
hoger dan op andere plaatsen in de tunnel) en (steile) langs-
hellingen.
Bet percentage kop-staart botsingen ligt in tunnels hoger dan
op open wegen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een foute
inschatting van de afstand en de snelheid door de bestuurder
als gevolg van de veranderde omstandigheden.
Een hoog percentage van alle ongevallen (30% in Japan) in
tunnels gebeurt tijdens congestie van het verkeer.

Het blijkt dat in relatief lange, horizontaal gelegen, bergtunnels
de ongevalsfrequentie (vaak aanzienlijk) lager ligt dan op de
aansluitende wegen (het donkere gat effect speelt hierbij een
minder grote rol). In de (korte) Nederlandse onderwatertunnels,
met steile langshellingen, blijkt de ongevalsfrequentie 2 à 4 keer
zo hoog te zijn als op de aansluitende wegvakken.

3 Voordelen ZOAB t.o.v. DAB

Het grote voordeel van ZOAB t.o.v. DAB is (naast de geluidsreduc-
tie) het gedrag bij een nat wegdek. De kans op aquaplaning wordt
sterk gereduceerd.
Statistische gegevens over de reductie van de ongevalsfrequentie
zijn nog niet voldoende bekend. Wel is er een schatting gemaakt
van het maximaal haalbare voordeel. Hierbij wordt er van uitgegaan
dat ZOAB onder natte omstandigheden even veilig zou zijn als DAB
onder droge omstandigheden.
Uit de literatuur is bekend dat bij DAB onder natte omstandigheden
er 3,5 keer zoveel ongevallen plaatsvinden als onder droge omstan-
digheden en dat gedurende ca. 12% van de tijd het wegdek nat is.
Voor een autosnelweg met een letselongevalsfrequentie van 7*10~
per voertuigkilometer zou dan door het aanbrengen van ZOAB deze
frequentie maximaal kunnen dalen tot:



0,88*7*10-8 + 0,12*7*10-8:3,5 =: 6,4*10-8. Dit is een reductie van
maximaal bijna 9\ op jaarbasis.
Onlanqs is echter gebleken dat de stroefheid van ZOAB tegenvalt.
Dit is vooral naar voren gekomen bij pas aangelegd ZOAB. Besloten
is daarom waarschuwingsborden te plaatsen op wegvakken die net van
ZOAB zijn voorzien. Het voordeel van ZOAB t.a.v. de verkeersvei-
ligheid zal dus in elk geval minder groot zijn dan de hiervoor
berekende 9\ maximaal (indien onder droge omstandigheden ZOAB 10%
meer ongevallen oplevert dan DAB dan is het hele vermeende voor-
deel reeds verdwenen).

4 De voor- en nadelen van ZOAB in tunnels

Bet voordeel van ZOAB in tunnels
Verwacht mag worden dat het voordeel van ZOAB zoals dat mogelijk
geldt voor open wegen ook zal gelden voor dat gedeelte van de
tu.nnel dat direct door regenwater kan worden getroffen (dus de
inga.ng en de uitgang van de tunnel).
Bij regenachtig weer zal het wegdek in de gehele tunnel nat
worden; het opspatten van water in de tunnel zal eohter veel
minder zijn dan buiten de tunnel. Naar verwachting zal van enig
voordeel van ZOAB in de tunnel (buiten de ingangszones) niet of
nauwelijks nog sprake zijn (info DWW).
uit ongevalsgegevens over de jaren 1988 tlm 1992 blijkt dat de
Schipholtunnel (met ZOAB) qua ongevalsfrequentie gunstig afsteekt
t.o.v. een aantal andere tunnels (zie bijlage 221.).Uit gegevens
over de jaren 1973 tiro 1977 blijkt echter dat dit in het verleden
ook al het geval was (zie bijlage 2b). Vermoedelijk speelt het
ontbreken van steile langshellingen hierin een belangrijke rol.
Conclusies t.a.v. het mogelijke voordeel van ZOAB in tunnels zijn
uit deze gegevens niet op te maken.

Bet nadeel van ZOAB in tunnels
Het onderhoud van ZOAB is kostbaarder dan het onderhoud van DAB.
Bij aantasting door gemorste (vloei-) stoffen, z·oals olie en vet
moet het ZOAB worden verwijderd.
uit onderzoek op kleine schaal door TNO is gebleken dat bij
toepassing van ZOAB als toplaag:

door het duidelijk afwijkende stromingsgedrag er een aanmerke-
lijk groter plasoppervlak ontstaat dan bij DAB;
er per oppervlakte-eenheid meer verdamping optreedt dan bij DAB
(afhankelijk van de verzadigingsgraad in het ZOAB);
de verblijf tijd van een, eventueel explosief, gasmengsel in de
tu.nnelbuis veel langer is dan bij DAB;
slechts een beperkte hoeveelheid benzine de riolering bereikt.



5 Gesehattekwantitatieve voor- en nadelen

E:rwordt van uitgegaan dat de in- en uitritten van nieuwe tunnels
word.n voorzien van ZOAB tot in bet gesloten gedeelte van de
tunmel (zie bestek Wijkertunnel).
Bij uitstroming van benzine uit een tankwagen worden door TNO 3
gatg'roottes onderscheiden, te weten:
-glltgroottel: kleine lekken, debiet ca. 0,02 m3 per minuut;

~ze lekkages vorlllengeen probleem (hoewel bij toepassing van
~()A8 een gedeelte van het ZOAB moet worden vervangen);

- gatgrootte 2: grotere lekken, debiet ca. 1,8 m3 per minuut;
~ze lekken vormen bij DAB en een goedafvoersysteem geen
p~obleem(d.w.z. er kan geen tunnelbedreigende explosie optre-
d~n);

- glltgrootte 3: grote lekken bij kantelende tankwagens, debiet
i;.ll.6 à 12 m3 per minuut; deze lekken zijn altijd een probleem
~at zich altijd een grote plas op het wegdek kan vormen.

De k;ansverdeling van dezegatgroottes is:gatgrootte 1 52%;
glltg;ootte 2 32%; gatgrootte 3 16%. Aangezien de kans op kantelen
vaneen tankwagen in een tunnel gering wordt geacht wordt voor de
kans op gatgrootte 2 in een tunnel aangehouden: 14\.
OP basis vaneen aantal aannamen kan een kwantitatieve vergelij-
king- van de voor- en nadelen van ZOAB in tunnels worden gemaakt.
Stel:
1 flet toepassen van ZOAB in tunnels levert een vermindering van

het aantal letselongevallen op van 1\.
2 In 20% van de gevallen waarbij gatgrootte 2 zich voordoet kan

ft' bij ZOAB wel een (te) grote plas op het wegdek ontstaan
(waardoor een mogelijke tunnelbedreigende explosie niet is
üitgesloten) •

3 Tunnel met 70.000 voertuigpassages per dag; frequentie van
letselongevallen = 2*10.7 per voertuigkilometer; 50.000 voertui-
gen met brandbare vloeistoffen (benzine) per jaar; lengte
gesloten gedeelte van de tunnel = 0,7 km.

Voor de berekening van de voor- en nadelen zie bijlage 1.
Uit de resultaten van de berekening blijkt dat bij de gedane, zeer
disc"Iltabele, aannamen t.a.v. de kosten op jaarbasis de hogere
onderhoudskosten van ZOAB maatgevend zijn.
T.a.v. slachtoffers blijkt, bij deze aannamen, dat bij ZOAB de
voordelen t.a.v. het totaal aantal schachtoffers groter zijn dan
de nadelen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat aan de
voordeelkant sprake is van beperking van het aantal ongevallen
waarbij 1 of enkele slachtoffers vallen, terwijl aan de nlldeelkant
sprake is van ongevallen waarbij vele slachtoffers in één keer
vallen (wat maatschappelijk minder aanvaardbaar is).



Coöclusie

A~~,zien bet .toepassen.van ZOAB.op Open wegen waarschijnlijk per
s"':l.~t .•a.v • oe. verkesrsveU.igheio V9Qrdelen heeft. isàetaan t.e
bey,l.enop de .in-en .uit.rit.t.en .·van tunnel •• wel.ZQAB.aan t.e·brenqen
to1:;f,1.n b$perkt.e mat.e)in bet. IJesloten .:gedeelt.e van de t.t.lnnel.

l!l~uele .:polititieve . effecten van .Z01\&.,1.nde rest .van de t.t.lnnel
2:1.~nmo9~1,1.jk•bel~ •.l .ni,taan~ezig .•lrnisschieniserzel f. .prake
V'~~n< l).ad•• ldO():ti<1e••.lage:tiia••st.ro,1;hei,d ..'V'an.~O~l ••
tl,plt.ttel~n v",n.Z9AS.t.a.v •• :net.v,,;voer.van·gevaiU'lijke ••t.offen
(~~,tnel.zi'n.in ••fitlkg;evalwel.a.all.wezig, ..•böewel de· k",ns van
"o()fJr.(')IIl~l).V'andescb",delijkefitffectel).Jtleinis ••
De~ffi:ierho\tdskostenvanZOAS .zijnaanmerkelijk·boger dan· van OAS.

(i'!i.~n ••het. •voorga.ande .wQrdta8.nJ;JevOlen geenZOAS in bet gesloten
g,~,~te.van. tUl).l).els.t.0lil.te.palilsen.
'1'~~a.il.nzien.van .:het.t.Qepa$llI,1'l van ••DASin t.unnels. dient. .de. nodige
~97!\Jte~orde~l.bestee~ ail.n•het. .•bEtp9:rkenvan spoorV'Qnning en ·.de
):)etilning( uit.llparinlJen. in .debelijning die de· ·afvQer van vloei -
stç~~en in voldoende mate waar):)Qrgen).
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Bijlage 1

SQhade berekening:
Mind$r sQhade t.g.v. 'normale' ongevallen:
Aan1:;alletselon~$vallen bij DAB:
70.(i)QO*365*2*10'*0,7 "" 3,6 per jaar; Hs hiervan"" 0,036
schi4$ per letselongeval (zie beslismodellen): 0,17 doden (volgens
deJ~WOV-kencijters 0,(63) en tI. 20.000.
Het voordeel van ZOAB 'WOrdt dan per jaar: 0,036*0,17 •• 6*10.3 doden
en 0,036*20.000 "" tl. 120 per jaar.
Meer sohade t.g.v. het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:
kal)~Op letselongeval: 0,99*2*10.1
kartlilopuitstroming gegeven letselongeval: 0,5
kattllÎ\OPgatgrootte 2 gegeven uitstroming: 0,14
aall1:;/illtankwagenpassages per jaar : 50. 000
De]tans og relevante uitstroming bij gatgrootte 2 wordt dan:
0,99*2*10c*0,5*O,14*50.000 ••6,93*10"" per jaar.
In •.l deze gevallen zal er bij ZOAB sprake zijn van aanzienlijke
kof.!1:;.envoor het vervangen van een gedeelte van het w$gdek en
bijkomende kosten t.g.v. stagnatie van het doorgaande verkeer
gedurende de herstelperiode.
Geschatte kosten hiervan: fl. 500.000 per keer; op jaarbasis is
dit: 6,93*10""*500.000 ""oa. fl. 350.
De kans op brand (directe ontsteking) gegeven uitstroming is:
0,065 -> het aantal branden bij gatgrootte 2 wordt dan:
6,9$*10""*0,065 ""4,5*10" per jaar.
Doot't!atd$ plasgrootte groter zal zijn bij een toplaag van ZOAB
dan bij een toplaag van DAB zal de schade ook groter zijn.
Gellqhat wordt dat de schade aan de tunnel gelijk blijft en dat de
Iillenadein de tunnel 25% groter zal zijn dan bij DAB.
De$xtra schade wordt dan per brand (zie beslismodel):
0,25*23 "" 6 doden en 0,25* 192.000 ""tl. 48.000 schade aan voer-
tuigen.
Per Jaar is dit: 4,5*10"*6 2,7*10"" doden en
4,5*10"*48.000 •• fl. 2.
De kans op een (te) grote plas wordt: 0,2*6,93*10"" •• 1,4*10'"
De kans op v$rtraagde ontsteking (explosie). is 0,061
De kans op onherstelbare schade gegeven explosie is: 0,1
Schade onherstelbare tunnel: 23 doden en 200 miljoen voor het
bou'WEilnvan een nieuwe tunnel; de bijkomende kosten (economische
schl14e) zQal.s kosten van filevorming en omrij schade, gedurende de
bouVltijd van een nieuwe tunnel, kunnen een veelvoud van dit bedrag
bed:tagen; aangehouden wordt een totaal bedrag van 1 miljard.
Deverwachtingswaarde vOOr de schade t.g.v. explosie wordt dan per
jaar:
1,4*10-4*0,061*0,1*1*109 "" ca. fi. 850 en
1,4*10"'*0,061*23 ""2*10-4 doden.
Totaal: ca. f1.1200 en 5*10'" doden meer per jaar.
Bij de gehanteerde aannamen is dus:
Voordeel ZOAB fi. 720 en 60*10'"
Had •• l ZOAB fl. 1200 en 5*10'"
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onderhoud:
Z0A8moet eerdel."worden vel."vangen dan DAB en reparaties aan ZOAB
zijnkoliltbaardel." dan reparaties aan DAB. De totale koeten hiel."van
op jaal."basis zijn voor ZOAB ca. 2 keel."zo hoog als voor DAB.
In tunnels wordt de levenIllduur van DAB waal."schijnlijk vooxnamelijk
bep.,.,lddool."spoorvorming. EnerzijdlIl zal dool."debetonnenondel."-
gr0î'l.ttspoorvorming zich mindel." snel ontwikkelen dan buiten de
tWl,nEill,andel."zijds is Illpool."vormingvan betekenis in tunnels niet
t()$la,atbaar in verband met bepel."king van de plasgrootte.
Delt0eten van ZOAB in tunnels zijn daaxom mogelijk mindel." dan 2
keer zo hoog als voor DAB.
Schatting van de extra kosten van ZOAB op jaarbasis:

Geschatte kostprijs 1 miljoen VOOl."het vervangen van een
toplaag voor zowel ZOAB als DAB;
vervangen ZOAB 1 keer pel."7 jaal.",vexvangen DAB 1 keer per 8,
10, 12 jaar.

De ft extra kosten op jaarbasis van ZOAB worden hiervoor t.o.v.
DAliLresp. ca. fi. 18.000, fi. 43.000 en fI.60.000.
Hi.ruit blijkt dat in elk geval deze kosten de kosten van meer of
minder schade in en aan de tunnel vele malen overtreft.
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GENERAL COMMENTS

DetaIled comments on accidents
Involvlng casualtIes, severe fires
and hazardous materiais.

All comments on the causes of
theses accldents and of their
severlty (slopes, curves.
junctions, etc ..... ) and
eondttions of alerts and rescue
operations.

Indication of causes of repeated
accidents.
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Tabel 5

n'M.laaas AaItCti Tumael Aaa1:al OQg••• Uea IJ jaar O:a.gevalllVerbow:!.iDg 1)
Jaar per

(per 106 -1 Jga-l
voata1gea leIlgte voe1'tUipa vtg .
(••••• g) (s) per jaar al.laea pwoaden doden alle_ pwoa.den dodell

lI&toeriile _toenile
(s 10.1) . scbade schade

Coeat.um'l.el '73 55,170 590 U,881 27 7 2.27 0.59
'74 41.520 9,157 20 2 2.18 0.22
'7S 2) .5&•.730 12.648 10 1 0.79. 0.08
'76 61,640 13,211 12 1 0.90 0.08
'17 61.•380 14,716 24 5 1.63 0.34
'78 72,900 15.699
'79 13,100 15,142
'80 75,700 16,302

elsertu:rmel '73 53,640 770 15.076 63 7 4,18 0.46
'74 ,l,!llO 14.606 81 5 1 S.55 0.34 0.07
'75 56,490 15~177 80 3 5.04 0.19
'76 '9,200 16,638 69 1 4.15 0.05
'77 6~,090 17,450 77 5 4.41 0.29
'78 ~3,900 17,959
'79 65,000 18,268
'10 65,300 18,353

ord- '73 29,840 610 6,644 8 2 1.20 0.30
c:wmel '74 32.610 7,261 U 2 1.52 0.28

'75 )6,650 8,160 20 2 2.45 0.25
'76 40,040 8,915 14 1 1,57 0.11
'77 44,850 9,986 24 3 2.40 0.30
'78 47,670 10,614
'79 46,800 10,420
'80 47,500 10,576

fkhiphol1:DDae '73 2) 56,220 530 10,876 17 2 1.56 0.18
'74 2) 55,890 10,812 10 1 0.92 0.09
'75 60,620 11,727 8 0.68
'76 72,900 14,103 14 0.99
'77 2) 76,330 14,767 10 1. 0.68 G.07
'78 2} $3,000 16,056
'79 2} 90,950 17,594
'so 94,700 18,320

Vlalte1:DDael '75 3} 13,500 330 0,842 1 1 1.19 1.19
VlUI&f '76 3) 13,100 1,.650
25-6-'75 '77 3} 14,500 1.747 2 1.15

'78 3} 15,500 1.876
'79 3) 16,000 1,927
'80

IJ"-tllJmel '73 56,260 1.040 21,356 9 5 0.42 0.23
'74 55,490 21,064 14 0.66
'75 55.020 20,886 19 1 0.90 0.05
'76 2) 55,400 21.030 5 1
'77 57,250 21,132 6 1 1 0.28 0.05 0.05
'78 59,300 22,510 7 1 0.31 0.04
'79 58,300 22,131
'80 61,550 23,364

1) Alle c:ij fers kol1dea. a.og 1lie1:. Ol3.de1:ZOch~ worden.
,) BerU'eDd.n Geschat..
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