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van gevaarlijke stoffen door tunnels en over omleidings-
routes.
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BEGRIPPENLIJST

BLEVE (ê.0iling Liquid ~xpanding Vapour É.xplosion)

Een BLEVE is de fysische explosie van een onder druk aanwezige vloei-

stof ten gevolge van het bezwijken van een omhulling, waardoor (een

gedeelte van) de expanderende vloeistof vrijwel Instantaan overgaat in

dampvorm . Bij brandbare stoffen gaat dit meestal gepaard met de vorming

van een vuurbal. Het bezwijken -van de omhulling kan veroorzaakt zijn

door een mechanische beschadiging of door verhitting van het vat, waarbij

in het laatste geval een stijging van de dampdruk en vaak een verzwak-

king van het materiaal van de omhulling optreedt.

Casuïstiek (ongevallen-)

Casuïstiek wil zeggen de beschrijving van de ongevallen en bijzondere

gebeurtenissen (bijvoorbeeld bijna ongevallen) die met een systeem of bij

een activiteit zijn opgetreden.

Dispersie

Dispersie betekent verspreiding in en opmenging met het medium van de

omgeving waarin de stof is vrijgekomen.

Effect (fysisch- en/of chemisch-)

Onder effect wordt verstaan de fysische en/of chemische uitwerking van

een ongewenste gebeurtenis, waarbij de omgeving nog niet in rekening

wordt gebracht. De effecten worden daarom gegeven in termen zoals

warmtebelasting (bij brand), druk-tijd verloop (bij explosie), enz.

ELA-factor (~xpected .harge Accidents)

De ELA-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade in de omgeving per

ongeval, welke een zekere grenswaarde (de ELA-grenswaarde) over-

schrijdt, ten gevolge van het vrijkomen van lading. Voor persoonlijke

schade wordt index s toegepast, voor materiële schade index m.
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EV-factor (~xpected Value)

De EV-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade per ongeval, afhan ke-

lij k van de omgeving ten gevolge van het vrij komen van lading. Voor per-

soonlijk letsel wordt index s toegepast, voor materiële schade index m.

Explosie

Een explosie van een brandbaar ·gas-Iuchtmengsel kan zich manifesteren

als een deflagratie of een detonatie.

Deflagratie

In een brandbaar gas-Iuchtmengsel met een samenstelling tussen

bepaalde grenzen (het zogenaamde explosiegebied) begint bij toe-

voer van een geringe hoeveelheid energie (bijvoorbeeld een vonk)

een reactieproces. De temperatuurverhoging van de reagerende

gassen resulteert in een overdruk, die schade kan veroorzaken

buiten de gaswolk. De snelheid waarmee het vlamfront zich ver-

plaatst is in het algemeen enkele tientallen tot enkele honderden

meters per seconde.

Detonatie

Een vorm van explosie waarbij de reactie in het gas-Iuchtmengsel

wordt gegenereerd door een schokgolf.

Het reactiefront plant zich hierbij met supersone snelheid voort

(enige duizenden meters per seconde).

Explosiegrens

Bij mengsels van een brandbaar gas en lucht kunnen twee explosiegrenzen

worden onderscheiden namelij k:

Onderexplosiegrens

De onderexplosiegrens is de laagste concentratie van een brand-

baar gas waarbij na ontsteking nog explosieve verbranding kan

optreden.

Bovenexplosiegrens

De bovenexplosiegrens is de hoogste concentratie van een brand-

baar gas waarbij na ontsteking nog explosieve verbranding kan op-

treden.
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Flash fire

Onder flash fire wordt bedoeld de langzame verbranding van een explo-

sieve gaswolk zonder dat daarbij een significante drukgolf wordt gege-

nereerd.

Frequentie

Onder frequentie verstaat men het aantal malen dat een bepaalde gebeur-

tenis per tijdseenheid, per afgelegde afstand, per handeling enz. voor-

komt.

Initiële verdamping

Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat bij het vrijkomen van een

oververhitte vloeistof een gedeelte van de vloeistof vrijwel instantaan ver-

dampt ten gevolge van optredende expansie en door adiabatische warmte-

onttrekklnq '.-

Inwonerdichtheid

Onder inwonerdichtheid wordt het aantal inwoners verstaan per 1000 m2

grondoppervlak.

LC-waarde (hetale Concentratie waarde)

De LC-waarde is de concentratie van een bepaalde giftige stof, waaraan

een zeker percentage proefdieren in het algemeen onder laboratoriumom-

standigheden overlijdt.

Veelal wordt de LC-waarde gekoppeld aan een zekere blootstellingsduur

alsmede aan het diersoort waarmee de waarde is bepaald.

Letaal (dodelijk) letsel

Bij letaal letsel is het letsel van dien aard, dat de gevolgen van een on-

qewenste gebeurtenis voor de getroffene direct fataal zijn.
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LPG (hiquefied Petroleum Gas)

LPG bestaat voornamelijk uit een mengsel van verzadigde C3- en C4- ver-

bindingen. De onderlinge verhouding van de verschillende verbindingen

is o.a. afhankelijk van het seizoen.

NELA-factor

De NELA-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade per ongeval,

welke een zekere grenswaarde (de ELA-grenswaarde) overschrijdt, ten

gevolge van normale verkeersongevallen.

Voor persoonlijke schade wordt index s toegepast, voor materiële schade

index m.

Neutraal gas

Een neutraal gas is een gas waarvan de dichtheid gelijk is aan die van

lucht.

NEV-factor

De NEV-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade per ongeval ten

gevolge van normale verkeersongevallen.

Voor persoonlijke schade wordt index s toegepast, voor materiële schade

index m.

OELA-factor

De DELA-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade in de omgeving

per ongeval, welke een zekere waarde (de ELA-grenswaarde) overschrijdt,

ten gevolge van het vrijkomen van lading.

Voor persoonlijke schade wordt de index s toegepast, voor materiële

schade index m.

DEV-factor

De DEV-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade in de omgeving per

ongeval ten gevolge van het vrijkomen van lading.

Voor persoonlijke schade wordt index s toegepast, voor materiële schade

index m.
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Ontwi kkelingskansen

De ontwikkelingskans is de mate van waarschijnlijkheid waarmee een be-

paald effect, gegeven een ongeval, kan optreden. De grootte van de

kans kan varieren tussen 0 en 1.

REV -factorm

De REV -factor geeft de verwachtingswaarde voor de ritkosten weer.m

Risico

Een begrip dat de mate van onveiligheid aangeeft. Het begrip"risico" be-

staat tenminste uit twee componenten, namelij k de kans op en de gevolgen

van één of meer ongewenste gebeurtenissen.

Risico-aversie

Onder risico-aversie wordt verstaan het relatief zwaar laten wegen van

ongevallen met veel schade, zowel voor wat betreft letsel als materiële

schade, ten opzichte van kleine ongevallen.

Schade

Het begrip schade heeft betrekking op:

a. Schade ten gevolge van een toxische belasting.

b. Schade ten gevolge van brand in de vorm van warmtestraling .

c. Schade ten gevolge van een explosie, welke kan worden weerge-

geven door schadecirkels .

Er wordt onderscheid gemaakt in:
Zware schade - piekoverdruk ca. 0,3 bar.

Meer dan 50% van de bebouwing kan daarbij zwaar worden beschadigd.

Onder zware schade wordt verstaan:

bezwijken van dakspanten

breken van ruiten, alsmede schade aan een aantal kozijnen en

deurposten

schade aan buitenmuren en de draagconstructie

vernielde schoorstenen

kans op doden en zwaar gewonden.



82-012195/AV -11-

Herstelbare schade - piekoverdruk ca. 0,1 bar.

Hierbij kan 10% van de bebouwing binnen deze cirkel en buiten de wolk

zwaar worden beschadigd. Volgens genoemd criterium bestaat er:

kans op doden en zwaar gewonden.

Glasschade - piekoverdru k ca. 0,03 bar.

Hieronder wordt verstaan:

ruitbreuk waarbij de glasscherven nog een zodanige snelheid kun-

nen hebben dat er kans is ,op gewonden.

Ruitbreuk - piekoverdruk 0,01 bar.

Hiermede wordt bedoeld:

kans op breken van ruiten.

Slachtoffer

Onder slachtoffer wordt verstaan een persoon welke ten gevolge van de

beschouwde activiteit of effect dodelijk wordt getroffen.

Stab i Iiteits klasse

De stabiliteit van de atmosfeer wordt onderverdeeld in een zestal klas-

sen A t/m F. De indeling in deze weerklassen , volgens Pasquill, ge-

schiedt op basis van de windsnelheid (op 10 m hoogte), de mate van be-

wolking, het seizoen en het tijdstip van de dag.

Bij de stabiliteitsklasse A is de dispersie, dat wil zeggen de verdunning

in de atmosfeer, het grootst, terwijl deze bij de stabil iteitsklasse F het

kleinst is. Voor die gevallen waarbij er sprake is van dispersie, is uit-

gegaan van 2 stabiliteitsklassen , t. w. :

Stabiliteitsklasse D

Deze stabiliteitsklasse wordt ook wel aangeduid als "neutraal".

Deze stabiliteitsklasse komt het meeste voor. De bij deze stabili-

teitsklasse karakteristieke windsnelheid bedraagt 5 m/s.

Stabiliteitsklasse F

Deze stabiliteitsklasse wordt ook wel aangeduid als "zeer stabiel".
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Opgemerkt moet worden, dat deze stabiliteitsklasse nagenoeg alléén

's nachts voorkomt, waarbij tevens moet worden gesteld dat de meteoro-

logische nacht afwijkt van de periode die normaliter onder nacht

wordt verstaan.

De stabiliteitsklassen A t/m C zullen een grotere dispersie veroorzaken

dan Di dat wil zeggen dat de plaatselij ke concentraties ten gevolge van

de grotere verdunning lager zullen zijn dan bij D berekend, terwijl de

stabiliteitsklasse E een beeld te, zien zal geven dat tussen de stabili-

teitsklassen D en Finligt.

Twee fasen-uitstroming

Een verschijnsel, dat zich kan voordoen bij uitstroming van een onder

druk gecondenseerd gas, zoals LPG. Daarbij treedt tijdens de uitstroming

verdamping op, waardoor <twee fasen, namelijk vloeistof en damp, vrij-

komen.

Verwachtingswaarde

Onder verwachtingswaarde wordt de schadeomvang , zowel wat betreft let-

sel als materiële schade verstaan wel ke per tijdseenheid kan optreden.

Waardedichtheid

Onder waardedichtheid worden de herstel kosten (inclusief opruimwerkzaam-

heden) verstaan per m2 grondoppervlak.

Weerklasse

Zie stabiliteitsklasse.

WELA-factor

De WELA-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade op de weg, welke

een zekere waarde (de ELA-grenswaarde) overschrijdt, ten gevolge van

het vrijkomen van lading.

Voor persoonlijke schade wordt de index s toegepast, voor materiële

schade index m.
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WEV-factor

De WEV-factor geeft de mogelijke, gemiddelde, schade op de weg per on-

geval ten gevolge van het vrijkomen van lading.

Voor persoonlij ke schade wordt de index s toegepast, voor materiële

schade index m.

Zwaar gas

Dit is een gas met een hogere dichtheid dan die van de omgevingslucht.
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SAMENVATTI NG

In dit rapport wordt de methodiek beschreven waarmee getalsmatig de

r islco's als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor tunnel-

routes en omleidingsroutes kunnen worden vergeleken.

In het model zijn de rlslco's beschouwd in de vorm van verwachtings-

waarden voor aantallen dodelij ke slachtoffers en materiële schade. Hierbij

is het mogelijk om schade te differentiëren naar:

schadeomvang

schade-object of -groep (bijvoorbeeld omwonenden/verkeersdeel-

nemers)

schade-oorzaak (normale verkeersongevallen/effect gevaarlijke stof).

Het model geeft de mogelij kheid om aan de hand van de rekenresultaten

de aard van het keuzeprobleem te karakteriseren en laat zien hoe de waar-

dering van het resultaat de keuze kan beïnvloeden.

Uitgangspunt hierbij is dat Rijkswaterstaat gebruiker is van het model ten

behoeve van rij kstunnels. Andere tunnel beheerders kunnen dit model

eveneens gebruiken.
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1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van Rijkswaterstaat is door de Afdeling Industriële

Veiligheid van TNO een studie uitgevoerd met betrekking tot het

vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels. In het kader van

deze studie worden onder gevaarlijke stoffen die stoffen verstaan,

welke vallen onder artikel 15-A van het Wegenverkeersreglement.

In het kader van deze studie is een aantal rapporten uitgebracht

[1, 2 en 3].

Als onderdeel van deze studie is een beslissingsmodel ontwi kkeld.

Dit beslissingsmodel heeft ten doel om ten aanzien van risico's ver-

bonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, een kwantitatieve

vergelijking tussen tunnelroutes en omleidingsroutes mogelijk te

maken. In het onderhavige rapport wordt dit beslissingsmodel be-

schreven waarbij het vooral bedoelt een handboek te zijn aan de

hand waarvan de gebruiker zelfstandig de methode kan toepassen.

1.2 Doelstelling

Met het hier gepresenteerde model worden de volgende doelen be-

oogd. Het model moet het mogelijk maken om via een met de hand

uitvoerbare methode de mogelijke consequenties in termen van

aantallen slachtoffers* 1) en materiële schade vergelij kenderwijs

voor de beschouwde routes af te schatten.

Het model dient inzicht te geven in de aard van het beschouwde

keuzeprobleem om daarmee te onderkennen welke aspecten van

wezenlijk belang zijn bij de te maken keuze. Daarbij dient het

model ook de mogelij kheid te geven de hardheid van de verkregen

resultaten te toetsen.

Tenslotte dient het model steunpunten aan te bieden bij de waar-

dering van het resultaat, welke nodig zijn om tot een keuze te

komen.

1) Voor de met een * gemerkte begrippen wordt verwezen naar de

begrippenlijst.
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1.3 Beperkingen

Bij toepassing van het model dient de gebruiker zich te realiseren

dat het model een aantal beperkingen kent. Deze zijn het gevolg

van de beschouwde aspecten, van beschikbare informatie en in-

zichten, van noodzakelijke vereenvoudigingen en van de (on)moge-

lijkheden van waardering van berekende resultaten.

Beschouwde aspecten

In het model worden getalsmatig schattingen gemaakt met betrek-

king tot mogelijke schade in de vorm van:

dodel ij ke slachtoffers bij ongevallen

materiële schade bij ongevallen

materiële schade als gevolg van vervoerskosten.

Op grond van een algemene analyse met betrekking tot de milieu-

aspecten geluidshinder en luchtverontreiniging is vooralsnog ge-

concludeerd dat deze aspecten in het algemeen van geringere in-

vloed zullen zijn op een keuze dan de beschouwde risico-aspecten.

Desgewenst kunnen milieu-aspecten in de afweging worden meege-

nomen.

Beschikbare informatie en inzichten

Om tot een getalsmatige vergelij king te kunnen komen wordt in

het model gebruik gemaakt van beschikbare informatie en inzichten

over ongevalsfrequenties en kansen op mogelij ke effecten.

Deze kennis is onder meer gebaseerd op ongevalsstatistiek- en

-casuïstiek*. Omdat echter in het algemeen sprake is van statistiek

van kleine getallen dienen gehanteerde waarden beschouwd te wor-

den als beste schattingen, waarin onzekerheden niet uit te sluiten

zijn. Hoewel het bij de beschouwde situaties gaat om vergelijking

van alternatieven, waarbij de nauwkeurigheid van de absolute

waarden op zich minder van belang is, dient de betrekkelijkheid

van de getallen nooit uit het oog verloren te worden.
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Noodzakelijke vereenvoudigingen

In het model zijn noodzakelijkerwijs vereenvoudigingen gemaakt.

Allereerst zijn deze het gevolg van de doelstelling om een met de

hand uitvoerbare methode te ontwi kkelen. Dit heeft geleid tot een

relatief eenvoudige karakterisering van de omgeving en daarmee

samenhangende schadebeschrijving (schadefactoren ). Daarnaast

zijn als uitgangspunt van de gebruikte schadefactoren een beperkt

aantal ongevalsscenario's gebruikt welke als karakteristiek worden

beschouwd voor de onderscheiden stofcategorie . Hierbij is gestreefd

naar een zoveel mogelijk representatief totaal beeld van alle denkbare

situaties. Hoewel doorgaans eerder pessimistische veronderstellingen

zijn gemaakt, is echter niet uitgegaan van denkbare maximale onge-

vallen.

In het model wordt zowel met betrekking tot slachtoffers als mate-

riële schade geen onderscheid gemaakt in waardering naar plaats

of soort. Wel maakt het model het mogelijk om verschillende slacht-

offergroepen (weggebrui kers, omwonenden) en schadesoorten

(schade op de weg en in de omgeving) te onderscheiden.

Waardering

Bij de uiteindelijke keuze is waardering van resultaten onontkoom-

baar. Afhankelijk van de betrokkenheid bij het probleem zal de

waardering van de resultaten sterk kunnen verschillen. Als indi-

catief hulpmiddel zijn eenvoudige waarderingsmodellen gegeven,

welke de gebruiker een inzicht geven op welke manier waardering

in de vorm van afweging tussen slachtoffers en materiële schade

en in de vorm van risico-aversie* ten aanzien van grote ongeval-

len de keuze kan beïnvloeden.

1.4 Rapportindeling

In dit rapport worden achtereenvolgens besch reven:

a. de algemene opzet van het beslissingsmodel;

b . de wijze waarop de route en de omgeving van de route wordt

gekarakteriseerd;

c. het rekenschema aan de hand waarvan de consequenties van het

vervoer van gevaarl ij ke stoffen wordt gekwantificeerd;
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d. het categoriseren van het keuzeprobleem aan de hand van de

resultaten van het rekenschema ;

e. de wijze van waarderen zowel voor wat betreft de risico-aversie

als materiële- versus persoonlijke schade;

f. het onderscheiden van schade aangebracht aan de omgeving van

een route en schade onder weggebruikers;
g. de gevoel igheidsanalyse aan de hand waarvan de invloed van

verschillende parameters op het eindresultaat kan worden ge-

kwantificeerd;

h. de, afhankelijk van de" rekenresultaten, eventueel mogelijke
vervolgacties .

In bijlage 11) wordt, aan de hand van de Drechttunnelsituatie,

het model nader toegelicht.

1) Bijlage 1 is opgenomen in dit rapport. De overige bijlagen zijn
in een aparte band uitgebracht.



82-0121951 A V -19-

2. ALGEMENE OPZET VAN DE METHODE

2.1 Algemeen

Zoals in de inleiding is beschreven is de rekenmethode zodanig van

opzet dat deze "met de hand" kan worden uitgevoerd.

In figuur 1 is schematisch de structuur van de gehele methode

weergegeven. Uit de figuur blijkt dat in de procedure verschil-

lende stappen zijn te onderscheiden.

1. Het opnemen van de routegegevens van de te beschouwen route-

alternatieven onder meer aan de hand van kaartgegevens .

2. Het toepassen van berekende factoren aan de hand van een

rekenschema .

3. Het categoriseren van het keuzeprobleem aan de hand van de

basisresultaten .

4. De waardering van het keuzeprobleem afhankelijk van de aard.

5. Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse waarna, aan de

hand van het resultaat, verschillende vervolgacties kunnen wor-

den onderscheiden.

Bovenstaande stappen worden puntsgewijze nader toegelicht.

2.2 Het opnemen van routegegevens

Bij het opnemen van de routegegevens worden 3 aspecten onder-

scheiden n.l.:

het inventariseren van de verschillende wegtypen waaruit de

route is samengesteld;

het inventariseren van de omgeving langs de route zodat de ge-

volgen van ongevallen, zowel voor wat betreft de omvang van

persoonlijk Jetsel als materiële schade, kunnen worden gekwan-

tificeerd;

het karakteriseren van de in de routes aanwezige tunnels en

desgewenst andere kunstwerken.

Het opnemen van de routegegevens wordt beschreven in hoofdstuk

3.
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2.3 Het rekenschema

Met behulp van het rekenschema wordt, aan de hand van een aan-

tal factoren, de mogelijke consequenties van de routekeuze gekwan-

tificeerd. Deze consequenties beperken zich tot 4 hoofdaspecten :

slachtoffers, gedifferentieerd naar doden in de omgeving van de

route en onder de verkeersdeelnemers ;

materiële schade zowel in de omgeving als onder de verkeers-

deelnemers alsook de economische schade;

de directe kosten van eventuele omleidingen voor het vervoer

van gevaarlijke stoffen;

slachtoffers en materiële schade ten gevolge van het verkeers-

ongeval zelf.

Nevenaspecten als luchtverontreiniging en geluidshinder zijn even-

eens beschouwd, zij het in zeer algemene zin. Deze aspecten kun-

nen van betekenis zijn indien er, ten aanzien van de 4 hoofdaspec-

ten, nauwelijks verschillen tussen de te vergelijken routes bestaan,

dan wel als er een lichte voorkeur voor de omleidingsroute be-

staat.

Het toegepaste rekenschema maakt gebrui k van een schademodel.

Met behulp van dit schademodel wordt het eventuele dodental be-

paald aan de hand van de volgende parameters: de ongevalsplaats,

de bij het ongeval betrokken stof en de ongevalsontwikkeling . Op

analoge wijze vindt de vaststelling van de omvang van de materiële

schade plaats. Met de ongevalsplaats ligt de omgeving en daarmee

de personendichtheid/waarde vast. De soort stof en de ongevals-

ontwikkeling (de beschouwde effecten) zijn bepalend voor de

schadeomvang en schadepercentage alsmede het al dan niet onher-

stelbaar beschadigen van een kunstwerk.

Naast een schademodel wordt tevens een kansmodel toegepast. Het

kansmodel wordt toegepast omdat er "slechts" een mogelijkheid is

dat een ongeval zich voordoet. Het plaatsvinden van een dergelijk

ongeval is onzeker. Gegeven een ongeval is het onzeker wel ke stof

er bij het ongeval betrokken is. Vervolgens bestaat de mogelijkheid

van verschillende ongevalsontwikkelingen alsmede verschillende

schadeontwikkelingen .

Met behulp van een kansmodel worden bovenstaande onzekerheden

gekwantificeerd.
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Indien nu schademodel en kansmodel worden gekoppeld ontstaan

per route kansverdelingen voor slachtofferaantallen en materiële

schade.

In het rekenschema zijn nu het genoemde kansmodel en schademodel

zodanig geaggregeerd dat factoren ontstaan per wegtype en omge-

ving, gespl itst naar slachtofferaantallen en materiële schade, aan

de hand waarvan verwachtingswaarden* voor slachtofferaantallen en

materiële schade ontstaan voor de onderscheiden routes.

In formulevorm kan de bepaling van de consequenties van de route-

alternatieven als volgt worden uitgedrukt:

L f'.
I

+ f . ( WT -+ W ) + Vt e (1)Verwachtingswaarde =

waarin
L.

r
W.
I

We

W.
I

L.
r

= lengte per wegcategorie [ km ]

= gemiddelde schadefactor voor de combinatie wegtype/omgeving

[schade per ongeval]

= gemiddelde schadefactor voor de tunnel [schade per ongeval]

= ongevalsfrequentie voor het beschouwde traject
[vtg -1 . km-1 ]

= gemiddelde factor voor economische schade (ten gevolge

van het wegvallen van de oeververbinding) If- ongeval-1]
= ongevalsfrequentie voor de gehele tunnel [vtg -1]

= verliesfactor (alleen van belang bij vaststelling schade

veroorzaakt door uitsluitend ritkosten van de betrokken

transporten) [f. vtg -1]

Voor V geldt:

(2)

waarin R = factor voor ritkosten .

Lr = lengte van de route

-1 -1lf .vtg . km ]

[ km ]
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De uit (1) berekende verwachtingswaarden zijn gebaseerd op kans

x gevolg. Een belangrijke consequentie van een dergelijke benade-

ring is dat alle ongevallen even zwaar wegen, met andere woorden

kleine ongevallen en grote ongevallen worden als zijnde even ern-

stig gewaardeerd.

Om toch onderscheid te kunnen maken tussen kleine en grote on-

gevallen wordt formule (1) viermaal toegepast teneinde vier voor

de keuze essentiële tussenresultaten te berekenen, nl.:

1. Totale verwachtingswaarde voor het slachtofferaantal ; de EV *-s
waarde.

2. Verwachtingswaarde voor slachtoffers van alleen grote onge-

vallen; de ELA *-waarde.s
3. Verwachtingswaarde materiële en economische schade; de EV -m

waarde.

4. Verwachtingswaarde materiële en economische schade bij grote

ongevallen; de ELA -waarde.m

Uit bovengenoemde punten blijkt dat een tweevoudige bepaling ge-

schiedt van de slachtofferverwachting , n.l. een gesommeerde waar-

de samengesteld uit alle ongevallen en een aparte waarde waarin

alleen de grote ongevallen tot uitdrukking komen. Via deze dub-

bele bepaling, wel ke essentieel is vanuit besliskundig oogpunt, kan

nu rekening gehouden worden met effecten van risico-aversie. In-

geval van risico-aversie worden grote verliezen relatief zwaarder

gewogen dan ongevallen van geringer omvang.

De praktische toepassing van het rekenschema worden beschreven,

aan de hand van de verkeerssituatie rond de Drechttunnel, in bij-

lage 1.

2.4 Berekening en evaluatie van het resultaat

Het in par. 2.3 beschreven reken schema resulteert per route-alter-

natief in vier kentallen . Met behulp van deze kentallen wordt nage-

gaan tot welke categorie, vanuit besliskundig oogpunt, de vier

resultaten behoren.

De karakterisering van het keuzeprobleem , aan de hand van deze

categorie-indeling spitst zich toe op de invloed van afweging tus-
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sen slachtoffers en materiële schade, en risico-aversie ten aanzien

van grote ongevallen op de te maken keuzes.

De verschillende besliskundige aspecten worden beschreven in

hoofdstuk 5 en 6.

Indien de resultaten daartoe aanleiding geven kunnen de bereken-

de verwachtingswaarden nader worden uitgesplitst. bit is in hoofd-

stu k 7 besch reven.

Nadat een keuze is gemaakt op basis van de berekende verwach-

tingswaarden, is het van belang de "hardheid" van deze keuze te

toetsen.

Doel van deze hardheidstests is het aangeven in hoeverre de keuze

kan worden beïnvloed door:

1. Diverse parameters, zoals getalswaarde voor de inwoner- c. q.

waardedichtheden , waarde van de tunnel (waaronder wordt ver-

staan herstel kosten alsmede de ontstane economische schade

door het wegvallen van de oeververbinding), ritkosten , onge-

valsfrequentie e.d.

2. Omvang van de effecten*.
*3. Ontwikkelingskansen .

4. Routegegevens (lengte, vervoersstroom e.d.).

De invloed van bovenstaande parameters wordt uitgedrukt in fac-

toren waarmee de verschuivingen in de getalsmatige uitkomsten

kunnen worden bepaald.

In hoofdstuk 8 worden de gevoeligheidsrelaties beschreven.

Na uitvoering van de hardheidstest is het mogelijk dat indeling in

een andere categorie plaatsvindt.

Indien na toepassing van het rekenschema en na de beschreven

evaluering een definitieve keuze niet mogelijk is, dan kunnen voor

enkele aspecten vervolgacties worden gesuggereerd.

Bij het vaststellen van de vervolgacties dient het hoofdcriterium te

zijn: is de mogelijkheid aanwezig dat, ten gevolge van de vervolg-

actie(s) wel een definitieve keuze kan worden gemaakt.

Een beschrijving van de mogelijke vervolgacties wordt beschreven

in hoofdstuk 9.
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3. OPNEMEN VAN ROUTEGEGEVENS

3.1 Algemeen

Bij inventariseren van de route kunnen de volgende punten worden

onderscheiden:

a. de indeling van de beschouwde route in wegtypen alsmede de

vaststelling van de te hanteren ongevalsfrequentie;

b. de verdeling van het traject in wegvakken;

c. de indeling van de beschouwde omgeving in omgevingscatego-

rieën ;

d. vaststelling van de samenstelling van de vervoersstroom gevaar-

lijke stoffen;

e. karakterisering van kunstwerken (zoals tunnels).

In figuur 2 zijn de bovenstaande punten schematisch weergegeven.

Tevens is daarbij vermeld in welke paragraaf het betreffende onder-

werp nader wordt beschreven.

Als basis voor de karakterisering van de omgeving kan gebruik

worden gemaakt van topografische kaarten (schaal 1 : 10.000) of

van ander kaartmateriaal met een vergelij kbare schaal.

In de volgende paragrafen worden de bovengenoemde punten nader

omschreven waarna, aan de hand van een voorbeeld, wordt geïllus-

treerd hoe een en ander praktisch uitwerkt. Als voorbeeld fungeert

een deel van de omleidingsroutes door het Drechtstedengebied.

3.2 De indeling naar wegtype

3.2.1 Algemeen

De indeling naar wegtype heeft een tweeledig doel, namelijk:

a) de vaststelling van de onder de verkeersdeelnemers aangerichte

schade ten gevolge van het vrijkomen van gevaarlijke lading,

en

b) de bepaling van de voor het betreffende wegtype geldende on-

gevalsfrequentie.
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ad a) De mate van schade onder de verkeersdeelnemers is behalve

afhankelijk van het optredende effect vaak ook afhankelijk

van de geometrie van de weg.

In het model wordt onderscheid gemaakt in 1-baans- en

2-baanswegen.

ad b ) Indien een specifieke situatie wordt beschouwd verdient het

de voorkeur gebruik te maken van specifieke ongevalsfre-

quenties.

Indien geen specifieke ongevalsfrequenties bekend zijn dan

kan gebruik worden gemaakt van algemene, gemiddelde, ge-

gevens.

Voor zowel de specifieke ongevalsgegevens als de gemiddelde

frequenties moet gebruik worden gemaakt van gegevens be-

schikbaar bij de Dienst Verkeerskunde en/of de Verkeerson-

gevallenregistratie .

Alléén indien géén specifieke gegevens voorhanden zijn kan ge-

bruik worden gemaakt van de volgende, gemiddelde, ongevalsfre-

quenties.

a. 2-baanswegen

Autosnelwegen

Ongevalsfrequentie 2.10-7 per voertuigkilometer (vtg. km).

Autowegen
-7 -1 -1

Ongevalsfrequentie 3,5.10 vtg . km (bij gebrek aan ge-

gevens gemiddelde bepaald uit autosnelwegen en uit overige

wegen buiten de bebouwde kom).

b. 1-baanswegen

Autowegen
-7 -1 -1Ongevalsfrequentie 3,5.10 vtg . km (bij gebrek aan ge-

gevens gemiddelde bepaald uit autosnelwegen en uit overige

wegen buiten de bebouwde kom)

Overige wegen buiten de bebouwde kom

Ongevalsfrequentie 5.10-7 vtg -1. km-1.

Wegen binnen de bebouwde kom

Ongevalsfrequentie 7.10-7 vtg -1. km-1

c. Tunnels
-7 -1 -1Ongevalsfrequentie 2. 10 vtg . km
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De wijze waarop de ongevalsfrequentie voor bovenstaande wegtypen

en voor tunnels is afgeleid is beschreven in bijlage 3.

Aan de hand van een voorbeeldsituatie zal de wegtype-indeling

worden beschouwd.

3.2.2 Voorbeeld van een wegtype-indeling

In figuur 3 wordt een indruk gegeven van de wijze waarop ver-

schillende routes kunnen zijn gesitueerd. Als voorbeeld is de situ-

atie rond de Drechttunnel weergegeven.

In de figuur zijn 3 verschillende trajecten te onderscheiden n.l.:

a. De tunnelroute.

Voor de tunnelroute geldt één wegtype namelijk een 2-baansweg

(autosnelweg) .

b. De omleidingsroute via de stadsbrug .

Komende vanuit het zuiden wordt bij A de autosnelweg verlaten

en wordt de weg vervolgd via het viaduct, onder de A-16, naar

de stadsbrug . Vanaf het verlaten van de autosnelweg verandert.
het wegtype van 2-baansweg naar 1-baansweg. Deze om-

leidingsroute ligt geheel binnen de bebouwde kom.

c. Omleidingsroute via Papendrecht.

Als voorbeeld wordt weer verondersteld dat, komende vanuit

het zuiden, de autosnelweg bij A wordt verlaten. Vervolgens

wordt de Laan der Verenigde Naties gevolgd tot aan B. Vanaf A

naar B is er sprake van 1-baansweg. Vanaf B gaat de weg over

in een 2-baansweg.

Samengevat: in deze situatie worden 2 wegtypen aangetroffen

namelijk:

Voor de omleidingsroute.

Voor de omleiding via de stadsbrug is er één wegtype van

toepassing namelijk een 1-baansweg.

Voor (het gedeelte van) de omleidingsroute via Papendrecht

gelden twee wegtypen: een 1-baans- en een 2-baansweg.
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Voor de tunnel route.

Voor de route via de tunnel geldt er één wegtype namelijk een

2-baansweg.

3.3 Trajectindeling

3.3.1 Algemeen

Bij het indelen van het te' beschouwen traject kunnen twee activi-

teiten worden onderscheiden:

a) het aanbrengen van de te onderscheiden schadestroken langs de

weg en

b) de opdeling van het traject in stukken van minimaal 500 m.

In de volgende paragrafen wordt hierop nader ingegaan.

3.3.2 Vaststellen schadegebied

Voor het berekenen van de omvang van mogelijke schade ten gevol-

ge van calamiteiten met gevaarlijke stoffen wordt onderscheid ge-

maakt tussen effecten die op korte afstand van de weg een rol

spelen (0 - 100 m) en effecten die ook op grotere afstand nog

schade kunnen aanrichten (100 - 250 m).

Voor het vaststellen van de schadeomvang dient het inwonertal in

de beide schadestroken te worden gekwantificeerd. Als hulpmiddel

hiervoor worden lijnen langs de weg getrokken op een afstand van

100 en 250 m, zowel links als rechts van de weg. Er ontstaan nu

stroken waarbinnen het inwonertal kan worden vastgesteld. Aan de

hand van de aldus ontstane schadegebieden wordt het traject opge-

deeld.

3.3.3 Trajectopdeling

Het opdelen van het traject in stu kken van minimaal 500 mI ge-

schiedt aan de hand van de volgende criteria:

a. homogene verdeling van het inwonertal langs de route zowel in

de 0 - 100 m schadestrook als de 100 - 250 m schadestr-ook ;

b . eventueel aanwezige bochten.
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ad a) De trajectindeling op grond van inwonertal gebeurt op basis

van beschikbare kaartmaterialen . Dus aan de hand van kaart-

inspectie . Hierbij geldt dat zowel voor de 0 - 100 m strook

als de 100 - 250 m strook dezelfde opdeling in stukken plaats-

vindt.

ad b) Aanwezige bochten worden apart beschouwd omdat de opper-

vlakten tussen het gebied gelegen aan de binnenbocht en aan

de buitenbocht verschillen. Deze oppervlakteverhouding dient

als wegingsfactor voor het vaststellen van het gemiddeld in-

wonertal.

In paragraaf 3.5 wordt, aan de hand van voorbeelden, de te

volgen werkwijze toegelicht.

Zoals vermeld wordt het traject ingedeeld in stukken van minimaal

500 m. Deze begrenzing is ontstaan doordat de schade welke kan

ontstaan een reikwijdte heeft van maximaal 500 m. Bij het uit-

voeren van de trajectindeling kan het in de praktijk voorkomen

dat een enkele maal niet kan worden voldaan aan de eis van een

minimale trajectlengte. Indien zich een dergelijke situatie voordoet,

en deze is niet te voorkomen door bijvoorbeeld langere trajecten

in te korten, dan dient de maximale trajectlengte welke in dat spe-

cifieke geval mogelijk is toegepast te worden.

In figuur 4 is aan de hand van een specifieke situatie, aangegeven

op welke wijze een traject kan worden opgedeeld.

3.4 Kwantificeren van de omgeving en klasse-indeling

3.4.1 Algemeen

Nadat de omgeving,

wijze, is ingedeeld,

schadestroken bepaald

op de in de vorige paragraaf beschreven

wordt de inwonerdichtheid* van de beide

alsmede de waardedichtheid*.

De voor de bepaling van beide dichtheden gehanteerde uitgangs-

punten worden nu toegelicht.
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3.4.2 Inwonerdichtheid

De inwonerdichtheid kan worden bepaald aan de hand van gege-

vens van de Rijksplanologische Dienst. Deze gegevens hebben be-

trekking op aantallen woningen per oppervlakte-eenheid. Gegevens

betrokken op 500 m vierkanten zijn veelal direct beschikbaar.

Bij de praktische uitwerking van de kwantificering zal het regel-

matig voorkomen dat de te beschouwen schadestrook verschillende

500 m vierkanten beslaat. De inwonerdichtheid dient dan via een

gewogen gemiddelde tot stand te komen. Als wegingsfactor fun-

geert dan de lengte van de schadestrook in het betreffende 500 m

vierkant.

Nadat het gemiddeld aantal woningen is vastgesteld wordt aan de

hand van de gemiddelde woningbezetting het totaal aantal inwoners

bepaald. Alhoewel de gemiddelde woningbezetting per gemeente

varieert, kan als richtlijn de waarde 3 personen/woning worden

aangehouden. Alleen indien er aanwijzingen zijn dat de werkelij ke

waarde sterk afwijkt verdient het aanbeveling de actuele woning-

bezetting toe te passen.

In de methode wordt de dichtheid uitgedrukt per 103 m2• Hieruit

volgt dat het verkregen aantal inwoners per 500 m vierkant door

de factor 250 moeten worden gedeeld, teneinde de dichtheid in de

gevraagde eenheid uit te drukken.

3.4.3 Waardedichtheid

Onder de waarde worden de herstel kosten verstaan uitgaande van

onherstelbare beschadiging aan gebouwen e. d .

Voor bepaling van de waardedichtheid is het aantal woningen per

oppervlak van belang, alsmede de geschatte herstel kosten per

woning bij onherstelbare beschadiging.

In paragraaf 3.4.2 is reeds besproken op welke wijze de woning-

dichtheid kan worden geïnventariseerd.

Als herstel kosten kan worden uitgegaan van de nieuwbouwwaarde .

De waarde wordt momenteel geschat op f 130.000,- (prijspeil

1982) per woningeenheid . In deze waarden zijn tevens de opruim-

kosten van de vernielde bebouwing verdisconteerd.
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De waarde van industrieterreinen, recreatiegebieden e. d , is sterk
afhankelijk van grootte van het gebied, voorzieningen, type indus-
trie e.d. zodat op voorhand geen waarden hiervoor kunnen worden
ingevuld.
In figuur 5 is op schematische wijze de procedure voor het kwan-
tificeren van de omgeving aangegeven.

De te hanteren waardedichtheid wordt dus verkregen uit het pro-
dukt van de geschatte nieuwbouwwaarde van woningen en het aan-
tal woningen, eventueel vermeerderd met de waarde van industrie-
terreinen, recreatiegebieden e. d. Evenals bij vaststellen van de
inwonerdichtheid , wordt ook hier het gewogen gemiddelde van beide
stroken berekend.

De verkregen inwonerdichtheid en waardedichtheid worden vervol-
gens in de dichtstbijzijnde klasse ingedeeld. De volgende klassen
worden onderscheiden:

a. voor de inwonerdichtheid :
klasse grenzen 0 - 0,4
klasse midden 0,2

eenheid inwoners/1. 000
0,4 - 2,6 2,6 - 7,4

1,5 5

m2

7,4 - 12,6
10

klasse grenzen
klasse midden

o - 20

10

eenheid f /m2
20 - 130

75
130 - 370

250
370 - 630

500

b. voor de waar.dedichtheid:

Zoals in paragraaf 3.4.2 is beschreven wordt de inwonerdichtheid
bepaald aan de hand van het aantal woningen in de betreffende
schadestroken .
Hieruit blijkt dat op voorhand geen rekening wordt gehouden met
de aanwezigheid van gevoelige objecten. Onder gevoelige objecten
worden in dit verband gebouwen verstaan waar zich normaliter veel
mensen bevinden. Genoemd kunnen o. a. worden: scholen, kantoren,
ziekenhuizen, bejaardentehuiz.en etc. Dergelij ke objecten zouden
apart kunnen worden beschouwd indien de rekenresultaten daartoe
aanleiding geven; de zogenaamde vervolgacties. Hierop wordt nader
ingegaan in hoofdstuk 9.
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De waardedichtheid wordt bepaald aan de hand van het woningaan-

tal in de beschouwde schadegebieden. Evenals hierboven is gesteld,

worden ook voor het vaststellen van de waardedichtheid niet in

eerste instantie "qevoellqe objecten" in rekening gebracht.

In dit kader wordt onder gevoelige objecten verstaan: gebouwen

als ziekenhuizen, grote kantoorpanden, doch ook industriegebie-

den, waterwingebieden e. d.

Evenals bij de vaststelling van het inwoneraantal zullen ook nu ge-

voelige objecten kunnen worden beschouwd indien de resultaten

daartoe aanleiding geven.

Het resultaat van de inventarisatie kan in tabelvorm worden weer-

gegeven. Een voorbeeld hiervan wordt getoond in bijlage 1.

3.5 Voorbeelden van kwantificeren van een omgeving

3.5.1 Algemeen

Bij de "ver-tallnq" van onder meer kaartgegevens naar "rnodelqe-

gevensll vormt de interpretatie van de omgeving een belangrij k as-

pect. Om nu deze interpretatie voor de gebruiker te vergemakke-

lijken wordt een aantal situaties beschreven zoals deze zich in de

praktijk kunnen voordoen.

Aan de hand van deze situaties wordt aangegeven hoe de inventari-

satie kan geschieden. Aangenomen wordt dat de bevol king homo-

geen is verdeeld.

De volgende situaties worden, als voorbeeld, uitgewerkt:

a) het traject is recht en de bijbeborende schadegebieden liggen in

één 500 m vierkant;

b) als a) doch de bijbehorende schadegebieden liggen in verschil-

lende 500 m vierkanten;

c) het traject vertoont een bocht, de bijbehorende schadegebieden

liggen in verschillende kaartvierkanten ;

d ) als c) doch nu vertoont het traject een scherpe bocht;

e) het traject is U-vormig.

In de volgende paragrafen worden bovenstaande situaties nader uit-
gewerkt.
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3.5.2 Recht traject en schadegebied in één kaartvierkant
Aantal inw. 1200

50

l I
,

150 ~ 100 -;'" 100 I 150":>"'- ,
I I
I

I
I

I I

I I
c

I I

I I
I I
I I
I I
I I

I 1

I I
I

(
I

I I

Trajectlengte 500 m

" 500
7'

Procedure

Indien de schadestroken in één vierkant zijn gelegen èn de inwo-

ners zijn regelmatig over het vierkant verdeeld, dan doen zich

geen bijzondere problemen voor.

De dichtheid is dan voor beide stroken gelij k n.l.

1200/250 = 4,8 inw./103 m2•

Indien de inwoners niet homogeen zijn verdeeld dan wordt, per

schadestrook, op basis van een schatting het aantal inwoners be-

paald en vervolgens de inwonerdichtheid .

De waardedichtheid wordt bepaald door het aantal woonhuizen te

bepalen en dit aantal te vermenigvuldigen met de herstelwaarde n.l.

f 130.000,-. In deze situatie:

438 x f 130.000,- = f 208.000/103 m2 = f 208,-/m2.
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3.5.3 Recht traject schadegebieden in verschillende kaartvierkanten
< 500 1 500 Traj ec t lengte 700 m

500

150 A B 300
~raject

11<. 150 '7 r ., 1100

t \
, (

\ I Il I
t , I, , I

I I, I •
100 I I 50

\ I' ,
{ 1, ,

I
1 1 I
I \ t I
l ~ 1 1

c D

Procedure

In bovenstaande situatie liggen de schadegebieden in verschillen-
de 500 m vierkanten.
Om nu het gemiddeld aantal inwoners per schadestrook vast te
stellen dienen de gemiddelde waarden van de betrokken vierkanten
te worden gemiddeld.
Vit de tekening volgt dat:
a. de schadestrook 0 - 100 m is gelij kmatig over de 500 m vierkan-
ten B en D verdeeld. Hieruit volgt een gemiddeld aantal inwo-
ners van: (300+50)/2 = 175 per 500 m vierkant, Of: 0,70 per
103 m2•

Waardedichtheid: 0370 x f 130.000/103 m2 = f 301m2;

b. de schadestrook 100 - 250 m is gelijkmatig verdeeld over de
vier 500 vierkanten A, B, C en D.
Het gemiddeld aantal inwoners is derhalve:
(150+300+100+50)/4 = 150 of: 0,60 per 103 m2.
Waardedichtheid: 0360 x f 130.000 = 26000/103 m2 = f 26/m2•
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3.5.4 Recht traject en schadegebied in verschillende kaartvierkanten

500 ')
traject Trajectlengte 750 m

<
1\

75 A B 15
\ \
\ \

\ \ \
500

\ \ \

\ \
\ \ \

v \ \
80 \ \ 45 \ 110

\ \ \
\ \ \
\ \ \

\
\

-\

\
\.

\
C D E

Procedure

.
Deze situatie is vrijwel analoog aan de vorige en verschilt alleen

in de verdeling van de schadegebieden over de 500 m vierkanten.

Bij de vorige situatie werd het gemiddelde op de bekende conven-

tionele wijze bepaald. In dit geval zal een gewogen gemiddelde

worden berekend. Als weging dient het relatieve oppervlak van

de schadestrook in het betreffende vierkant. De berekening wordt

dan:

a) de schadestrook 0 - 100 m.

Uit de tekening volgt dat ter linkerzijde van de weg de schade-

strook ligt in vierkant A, B en 0 in de verhouding 0,1, 0,4

en 0,5. Het gemiddeld aantal inwoners is nu:

0,1x75+0,4x15+0,5x45 = 36.
Ter rechterzijde van de weg ligt de schadestrook voor 60% in

vierkant B en 40%in D.

Het gemiddeld aantal inwoners is nu: 0,6x15+0,4x45 = 27.
Gemiddeld voor beide stroken:

(27+36)/2 = 32 inwoners ~ 0,13/103 m2•

Waardedichtheid: 0'j3 x f 130.000 = f 5,6/m2•
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b. de schadestrook 100 - 250 m.
In principe wordt hier dezelfde procedure gevolgd als onder a).
Ter linkerzijde van de weg ligt de schadestrook in de vierkan-
ten A, B en D en wel in de verhouding 0,4, 0,07 en 0,53.
Ter rechterzijde van de weg ligt de schadestrook in de vierkan-
ten B, D en E in de verhouding 0,70, 0,15 en 0,15. Het ge-
middeld aantal inwoners over beide stroken is nu:
(0,4x75+0,07x15+0,53x45) + (0,7x15+0,15x45+0,15x110) = 44 in-

2

woners of wel 0,18/103 m2•

Waardedichtheid: 0318 x f 130.000 = f 7.800/103 m2 '" f 7,80/m2•

3.5.5 Traject met bocht en schadegebied in verschillende kaartvierkanten

500 m. Trajectlengte 600 m.
~

500

160 A B 20

..- - --- - -"'llr..,,, 150.-,,,
f---jf-, ,,-- - ---,

I , 100
I / ~trajectI _ ..
I r
I I

I ".- -1-- - --I I,
3bo I I

I I 500
I

I I
~ 150 "y 100 'i I '0'-- - --

I l-

C D

Procedure

Zoals de figuur laat zien beslaan de bij het traject behorende
schadestroken 4 vierkanten.
In de voorgaande situaties werd voor beide schadestroken een ana-
loge rekenmethode gevolgd. Indien het traject echter een bocht
van 90° vertoont, verschilt de methode .
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schadestrook 0 - 100 m.
Deze berekening is analoog aan de situatie beschreven in de

vorige paragraaf.

schadestrook 100 - 250 m.
In eerste instantie is de berekening analoog aan die gehanteerd

bij de voorgaande situatie.

De berekening echter van het gemiddelde over beide 100 - 250 m
schadestroken is afwijkend. Oorzaak hiervan is dat het schade-

gebied in dit geval aan de buitenzijde 3x zo groot is als aan de

binnenzijde. Deze wegingsfactor wordt bij de berekening van

het gemiddelde van beide stroken toegepast.

De berekeningwijze voor de schadestrook 100-250 m wordt dan:

a. voor de strook ter linkerzijde van de weg.

Deze strook Iigt voor 15% in C, 60% in A en voor 25% in B. Het
gemiddeld inwonertal wordt derhalve:

0, 15x300+0 ,6x160+0 ,25x20 = 146 inwoners.
b. voor de strook ter rechterzijde van de weg.

Deze schadestrook ligt voor 40% in C, 10% in A, 15% in B en

35% in D. Gemiddeld inwonertal is nu:
O,4x300+0,10x160+0,15x20+0,35x500 = 314 inwoners.

Zoals hiervoor is gesteld weegt het gebied ter linkerzijde, bij de

berekening van het gemiddelde, 3x zo zwaar als het gebied ter

rechterzijde van de weg.

De berekening van het gemiddelde uit a) en b) wordt dan:

3x146+1x314 = 188 . f 0 75/103 24 Inwoners 0, m .

Waardedichtheid :

O,~5 x f 130.000,- = f 32.590,-/103 m2 = f 32,6/m2.
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3.5.6 Traject met scherpe bocht en schadegebied in verschillende

kaartvierkanten

<,
<,

.•..•.,,
"',..•,

\

\
I
I
~
"- -----

\
\
\

1
J
I
I
/
/

- -- .",..

Procedure

Indien de wegligging zodanig is dat schadeoppervlakken elkaar

overlappen, dan dient het traject te worden gesplitst. De split-

sing wordt zodanig aangebracht dat 2 trajecten ontstaan van mini-

maal 500 m. Per traject worden nu de schadegebieden bepaald

zoals onder situatie A, B, of 0 beschreven.

Ter verduidelij king:

Er ontstaan dus 2 situaties

r--- - --
150
j- -- - ....-
•••100
-100
*"-- ~ --
....!52 __

----

De behandeling van deze situaties is eerder beschreven in para-

graaf 3.5.3.
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3.5.7 U vor.mig traject en schadegebied in verschillende kaartvierkanten

Procedure

..--- ----- ------- ..., .., \,
\,
\

I ,----- - - --, \
I , ", , " \, " ,,

'1 ,
I , , I

I r "\ ,
I

I . I
I I I
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I
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I I

.
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I I ,I I

De wegligging zoals bovenstaand is weergegeven is te splitsen in
twee trajecten el k met een bocht. De splitsing dient zodanig te
worden verricht, dat er twee trajecten ontstaan van minimaal
500 meter. De te volgen procedure is analoog aan die gegeven in
paragraaf 3.5.5.

3.6 Samenstelling van de vervoersstroom

Voor het vaststellen van de relevante effecten wel ke kunnen ont-
staan ten gevolge van vrij komen van gevaarlij ke stoffen, is het
van belang de verschillende vervoerde stoffen te kennen. Hiertoe
wordt onderscheid gemaakt in 5 stofcategorieën n.l.:
1. Ontploffingsgevaarlijke stoffen (munitie e.d.).
2. Brandbare gassen (LPG e.d.).
3. Brandbare vloeistoffen (benzines) .
4. Toxische vloeistoffen (zoutzuur, tetraethyllood e.d.).
5. Toxische gassen (ammoniak e.d.).
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Naast de kwalitatieve samenstelling is het tevens van belang het
aandeel van de onderscheiden stofcategorieën in de vervoerstroom
te kennen.
Het in het model gehanteerde aandeel van de verschillende stof-
categorieën is afgeleid uit tellingen in het Drechtstedengebied
(1978). Uitzondering hierop vormt stofcategorie 1, ontploffings-
gevaarlijke stoffen, waarvan geen telgegevens beschi kbaar zijn.
Daardoor is het aandeel van deze stof gebaseerd op schattingen.
De procentuele samenstelling van de vervoersstroom is:
1. Ontploffingsgevaarlij ke stoffen 0,5
2. Brandbare gassen 10
3. Brandbare vloeistoffen 65
4. Toxische vloeistoffen 15
5. Toxische gassen 1
6. Diversen 8,51)

Indien de samenstelling van de vervoersstroom in een specifieke
situatie duidelijk afwijkt van het bovenstaande, dan verdient het
aanbeveling uit te gaan van de actuele vervoersamenstelling .
Voor het toepassen van het beslissingsmodel is de stofcategorie
brandbare vloeistoffen geen interessante categorie omdat deze in
de nabije toekomst (na aanbrengen van brandwerende voorziening-
en, zie ook [2]) niet meer onder het tunnelverbod valt.
Voor de consequenties van duidelijke afwijkingen van deze stand-
aard vervoersstroom wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en 8.
Aan de hand van hoofdstuk 8 kan de invloed van een wijziging
in de vervoerssamenstelling op het eindresultaat (ev-waarden)
worden gekwantificeerd.

3.7 Gegevens van de tunnel

Voor het bepalen van de potentiële schade, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen materiële schade en persoonlijk letsel (aan-
tal slachtoffers), is een tweetal gegevens van belang n.l.:

1) Onder deze categorie vallen een groot aantal sterk uiteenlopende
stoffen; deze categorie maakt geen deel uit van het model.
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a. Voor het vaststellen van het persoonlijk letsel.

De mate waarin persoonlij k letsel kan optreden is, afgezien

van het soort effect, afhankelijk van de tunnellengte. Met

tunnel lengte wordt bedoeld de lengte van het overdekte gedeel-

te. Met het vaststellen van deze lengte n.l. ligt tevens impli-

ciet de omvang vast van het persoonlijk letsel.

b. Voor het vaststellen van de materiële schade.

De mate waarin materiële schade kan worden veroorzaakt is af-

hankelijk van het al dan niet onherstelbaar beschadigen van

de tunnel.

Indien de tunnel niet onherstelbaar beschadigd is dan wordt de

materiële schade bepaald door de herstel kosten en door de, ge-

durende de periode waarin herstel plaatsvindt, kosten wel ke

worden veroorzaa kt door de vertraagde ver keersafwi k kei ing .

Indien de tunnel onherstelbaar wordt beschadigd dan wordt de

materiële schade bepaald door de herstel kosten (= nieuwbouw-

waarden inclusief opruimkosten) en door de circa 5 jaren ver-

traagde verkeersafwi kkeling.

3.7.1 Kwantificeren van economische schade en extra ritkosten

Het wegvallen van de tunnelverbinding heeft een vertraagde ver-

keersafwi kkeling en extra ritkosten tot gevolg.

De wijze waarop de omvang van deze schade kan worden vastge-

steld is beschreven in bijlage 1.

3.8 Resultaat van de kwantificering

Nadat de route is ingedeeld in deeltrajecten , de schadegebieden

zijn vastgesteld en de omgeving zowel naar inwonerdichtheid als

waardedichtheid is gekwantificeerd, kan de consequentie van het

vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving worden vast-

gesteld.

Hiertoe verdient het aanbeveling de verkregen wegtypen , lengten,

inwoner- en waardedichtheden op overzichtelijke wijze vast te leg-

gen.
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In onderstaande tabel is aangegeven op wel ke wijze de kwantifi-

cering kan worden getabelleerd.

Route: tunnel/omleiding

Beschouwde lengte

Wegcategorie Tu Brug

Inwonerdicht- 0-100m

heidsklasse 100-250m

Waardedicht- 0-100m

heids klasse 100-250m

Met behulp van bovenstaande tabel kan het rekenschema, zie hoofd-

stuk 4, worden toegepast.

3.9 Praktijkvoorbeeld

In paragraaf 3.5 is een aantal modelsituaties beschreven aan de

hand waarvan de omgeving van een traject kan worden gekwanti-

ficeerd.

In Bijlage 1 wordt aan de hand van de Drechttunnelsituatie be-

schreven op welke wijze in de praktijk de inventarisatie door mid-

del van kaartgegevens in zijn werk gaat.
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4. HET REKENSCHEMA

4. 1 Algemeen

De resultaten van de inventarisatie van de route-alternatieven
dienen als basis voor de toepassing van het rekenschema . Aan de
hand van deze resultaten wordt per onderscheiden combinatie weg-
type/omgeving de van toepassing zijnde schadefactor bepaald (zie
hoofdstuk 2).

Het berekenen van de verwachtingswaarden voor slachtoffers en
materiële schade geschiedt met behulp van schadefactoren . Deze
schadefactoren zijn zowel voor slachtoffers als voor materiële
schade bepaald. Tevens is onderscheid gemaakt naar schadefac-
toren voor alle ongevallen en schadefactoren voor grote ongeval-
len.

Deze schadefactoren zijn berekend uit de volgende basisgegevens
(zie ook hoofdstuk 7):
de samenstelling van de vervoersstroom;
de kans op mogelijke effecten van gevaarlijke stof bij een
ongeval;
de schade-omvang bij deze effecten.

De ongevalsfrequentie wordt bepaald op basis van de wegtype-in-
deling (hoofdstuk 3) of aan de hand van specifieke ongevalsge-
gevens.
Ten aanzien van de vervoersstroom is in deze studie uitgegaan van
een standaard vervoersstroom gebaseerd op tellingen in het Drecht-
stedengebied (zie blz. 38).
De kans op mogelij ke effecten is per onderscheiden stofcategorie
aan de hand van gebeurtenissenbomen vastgesteld (zie bijlage 5).

De schadeomvang voor de beschouwde effecten is berekend op
basis van effectgrootte en de weg- en omgevingshuatie (bijlage
4) .
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In het reken schema kunnen, naast de genoemde schadefactoren ,

ook schadefactoren behorende bij normale verkeersongevallen

(NEV*- en NELA*-factoren) worden beschouwd.

In hoofdstuk 7 zal verder op deze uitsplitsing worden ingegaan.

4.2 De schadefactoren

In tabel 1 t/m 4 zijn de schadefactoren (= EV-factoren) voor de

onderscheiden weg/omgevingscombinaties en voor de tunnel ge-

geven. De schadefactoren zijn gegeven in de vorm van verwach-

tingswaarden en onderverdeeld in factoren voor het vaststellen

van de persoonlijke schade en factoren voor het vaststellen van de

materiële schade + economische schade.

De EV-factoren zijn het produ kt van de volgende parameters:

a. vervoersaandeel van de betreffende stofcategorie ;

b. kans op optreden van het beschouwde effect;

c. schade-oppervlak (of schade-afstand) van het effect;

d. percentage dodelijk letsel onder de blootgestelden of: percen-

tage materiële schade;

e. percentage blootgestelden ingeval van persoonlijke schade;

f. omgevingsdichtheid (of: waardedichtheid ).

Indien de EV-factoren voor elke stofcategorie afzonderlijk zijn vast-

gesteld vormen zij, gesommeerd, de totale EV-factor voor de be-

schouwde vervoersstroom .

In de tabellen zijn EV-factoren gegeven voor elke onderscheiden

omgevingscombinatie. Daarnaast is voor de tunnel een aparte EV-

factor berekend welke, in principe, uit dezelfde parameters is

opgebouwd als de EV-factor voor de omgeving.

De ELA-factor (tabel 5 t/m 7) wordt op dezelfde wijze bepaald als

de EV-factor. Er vindt echter een selectie plaats aan de hand van

de hoogte van de ELA-grenswaarde. Alleen de effecten welke een

schade kunnen veroorzaken groter of gelijk aan de ELA-grenswaar-

de leveren een bijdrage aan de ELA-factor. De voor de verschil-

lende effecten geldende schadegetallen zijn samengevat in de tabel-

len 16 en 17.

Aan de hand van deze schadegetallen en de ELA-grenswaarden

kunnen nu die effecten worden geselecteerd welke deze grens-
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waarden overschrijden aan de hand waarvan de ELA-factor kan
worden berekend I op analoge wijze als de EV-factor aan de hand
van de vorengenoemde parameters (a t/m f).

J n deze studie wordt voor de persoonlijke schade de ELA-grens-
waarde gesteld op 20 slachtoffers en voor de materiële schade op

6f 10.10 .
In bijlage 1 wordt nader op de hoogte van deze grenswaarden in-
gegaan.
De EV - en ELA -waarden voor de tunnel worden berekend opm m
basis van de volgende herstel kosten:

voor onherstelbare beschadiging:
voor herstelbare beschadiging

6f 200.10 I-i
6f 20.10 1-'

Indien van andere waarden wordt uitgegaan dan moeten de schade-
factoren worden aangepast. De wijze waarop dit dient te geschie-
den wordt verklaart in de toelichting bij de tabellen.

4.3 Toepassing schadefactoren

De inspectie van de beschouwde routes leidt tot een tabel van
voorkomende combinaties van wegcategorie/omgeving met de bij-
behorende weglengten (zie bijvoorbeeld de tabel op blz. 41).
Deze weglengten worden vermenigvuldigd met de betreffende
schadefactoren . Sommatie van de bijdragen van alle stu kken geeft
de verwachtingswaarde voor de schade.
In formulevorm volgt voor de totale verwachtingswaarde:

EV = LEV. . L. . f. + (WT + WE) ft + V
j J J J

Hierin is
EV de verwachtingswaarde voor de route
EV. de EV-factor voor weg/omgevingscombinatie j

JL. de totale weglengte van de type j stukken in de route
Jf. de ongevalsfrequentie voor de type j stukken in de route
J
WT gemiddelde schadefactor voor de tunnel
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WE1) gemiddelde factor voor economische schade ten gevolge van

het wegvallen van de oeververbinding

V1) verliesfactor (alleen van belang bij vaststelling materiële

schade veroorzaakt door uitsluitend ritkosten van de betrokken

transporten)

ft de ongevalsfrequentie voor de gehele tunnel.

Voor de verwachtingswaarde voor grote ongevallen:

ELA = L ELA.• J
J

L.
J

f.
J

Hierin is

ELA de verwachtingswaarde voor grote ongevallen voor de route

ELA. de ELA-factor voor weg/omgevingscombinatie j.
J

Door het uitvoeren van deze bepaling voor

als materiële schade

zowel slachtoffers

(EV - en ELA -waarde)s s
waarde) is het basisresultaat verkregen.

ELA -m

4.4 Presentatie van het basisresultaat

Het rekenschema resulteert uiteindelij k in vier kentallen . Deze ken-

tallen worden als volgt gepresenteerd:

Persoon Iij ke schade Materiële schade

tunnel route omleidingroute tunnel route omleidingroute

EV xxx xxx xxx xxx

ELA xxx xxx xxx xxx

Met behulp van de verkregen waarden voor deze kentallen wordt

nagegaan tot wel ke categorie van keuzeproblemen de beschouwde

situatie behoort.

Door deze categorie-indeling is het mogelijk inzicht te geven in de

aard van het keuzeprobleem.

1) Alleen van belang bij bepaling economische schade.
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Afhankelijk van de plaatsing in een zekere categorie geldt een

bijbehorende aanpak teneinde tot een keuze-uitspraak te kunnen

komen.

In hoofdstu k 5 wordt het categoriseren van het keuzeprobleem

nader omschreven.

In het voorgaande is beschreven op welke wijze EV- en ELA-waar-

de kunnen worden berekend.

Met behulp van deze, geággregeerde, factoren wordt een totaal-

beeld verkregen. Indien gewenst kunnen de EV- en ELA-waarden

worden uitgesplitst in bijvoorbeeld slachtoffers in de omgeving en

op de weg. In hoofdstuk 7 worden de mogelijke uitsplitsingen

nader beschreven.

In bijlage 1 wordt, aan de hand van de Drechttunnelsituatie, de

wijze waarop het rekenschema moet worden gehanteerd toegelicht.
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5. HET CATEGORISEREN VAN HET KEUZEPROBLEEM

5.1 Inleiding

In Hoofdstu k 4 is het resultaat beschreven van het rekenschema .

De verkregen kentallen worden nu gebruikt om het beslissingspro-

bleem te karakteriseren.

Dit gebeurt door afhankelijk van de berekende waarden voor de

in het rekenschema genoemde kentallen het beslissingsprobleem in

een categorie onder te brengen. Op deze manier wordt op overzich-

telijke wijze een beeld van de aard van het keuzeprobleem verkre-

gen en kunnen factoren welke een wezenlijke rol spelen bij deze

keuze worden onderkend.

Deze karakterisering laat zien of bij de keuze er al dan niet waar-

deringsproblemen zijn en zo ja of het waarderingsprobleem zich

toespitst op afweging tussen slachtoffers en materiële schade, op

risico-aversie ten aanzien van grote ongevallen of beiden.

In bijlage 2 wordt nog nader op de waarderingsproblematiek in-

gegaan.

5.2 Overzicht van de categorieën

Voor de categorie-indeling worden de met het reken schema verkre-

gen resultaten alleen op kwalitatieve wijze gebruikt. Voor ieder

van de vier schadekentallen wordt aangegeven met een * (aste-

risk) wel ke route de laagste waarde heeft. Op grond van de pa-

tronen waarin de asterisken in de diagrammen uiteenvallen wor-

den 4 hoofdcategorieën onderscheiden.

Deze hoofdcategorieën zijn:

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

geen waarderingsproblemen .

afwegingsproblemen .

risico-aversieproblemen.

volledige waarderingsproblemen .

Bij categorie 4 is er zowel een afwegingsprobleem als een risico-

aversieprobleem waardoor deze categorie de moeilijkste en tevens

de grootste is.
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In het merendeel van de gevallen blijken er vereenvoudigingen te

kunnen worden aangebracht. Teneinde deze vereenvoudigingen op

een structurele wijze aan te pakken, is deze categorie verdeeld

in 5 subgroepen n.l.:

4A wellicht te scheiden.

Deze subcategorie wordt weer onderverdeeld in 4 catego-

rieën: 4A1 t/m 4A4;

48 niet te scheiden.

In de volgende paragrafen worden de onderscheiden categorieën

beschreven.

5.2.1 Categorie 1 (geen waarder-lnqspr-obtemen )

Indien het rekenschema resulteert in een volledige voorkeur voor

een route spelen noch afweging tussen materiële schade en slachtof-

fers, noch risico-aversie een rol. In dat geval behoort het resul-

taat tot 'cateqor-le 1.

Mogelijke situaties zijn:

slachtoffers

Tu Oml

schade

Tu Oml

EV * * Tunnelroute te verkiezen

a)

ELA * *
óf

EV * * Omleidingsroute te verkiezen

b)

ELA * *
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Duidelijk blijkt uit de ligging van de asterisken (welke de route

aangeeft die vanuit risico-oogpunt de voorkeur verdient) dat de

beslissing met betrekking tot de voorkeursroute op een eenvou-

dige wijze kan geschieden.

De nadere analyse die nog moet plaatsvinden beperkt zich tot de

hardheidstest. Na toepassen hiervan kan, na eventueel noodza ke-

lij k gebleken verbeteringen, het keuzeprobleem tot een andere

categorie zijn gaan behoren.

5.2.2 Categorie 2 (afwegingsproblemen)

Bij categorie 2 is er sprake van een afwegingsprobleem . De ligging

van de asterisken is zodanig dat er als gevolg van de slachtoffer-

verwachtingswaarde een ander routevoorkeur is dan voor de scha-

deverwachting.

De uiteindelijke keuze is dus afhankelijk van de afweging slacht-

offers versus kosten.

Mogelij ke situaties zijn:

slachtoffers

Tu Oml

schade

Tu Oml

EV * *
a)

ELA * *
óf

EV * *
b)

ELA * *

Voor de uiteindelijke keuze is het van belang de ligging van het

omslagpunt van tunnel route naar omleiding te weten. Dit punt

geeft de verhouding tussen het verschil in verwachtingswaarde

voor aantal slachtoffers en het verschil in verwachtingswaarde

voor materiële schade tussen beide routes.
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Bij een keuze zal deze verhouding vergeleken moeten worden met

de gehanteerde waarde voor extra kosten welke men wil maken ter

voorkoming van mogejij ke extra slachtoffers.

5.2.3 Categorie 3 (risico-aversie probleem)

Indien het rekenresultaat zodanig is dat de te verkiezen route ten

aanzien van EV-waarde en ten aanzien van ELA-waarde in conflict

met elkaar zijn dan is de keuze afhankelijk van de mate van risico-

aversie ten aanzien van grote ongevallen.

Mogel ij ke situaties zijn:

slachtoffers

Tu Oml

schade

Tu Oml

EV * *
a)

ELA * *

óf

EV * *
b)

ELA * *

In situatie a) wordt gekozen voor de tunnelroute indien er een

zwakke risico-aversie is, anders valt de keuze op de omleiding.

In situatie b) valt de keuze op de omleiding, eis is dan wel, dat

er zwakke risico-aversie is, anders tunnelroute.

De aanpak van dit probleem is analoog aan die van categorie 2

n. J. het vaststellen van de ligging van het omslagpunt nu echter

met betrekking tot risico-aversie.
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5.2.4 Categorie 4 (volledig waarderingsprobleem)

Tot categorie 4 behoren de keuzeproblemen wel ke zowel waarde-

ringsaspecten als risico-aversie aspecten bezitten. Zoals reeds

eerder is aangestipt is categorie 4 gesplitst in twee gedeelten.

Groep 4A bevat dan de wellicht scheidbare problemen en groep 48

de niet scheidbare.

Categorie 4A.

Deze groep wel ke de wellicht scheidbare problemen bevat kan

worden gesplitst in 4 delen aan de hand van de wijze waarop

een bepaald risico-aversie- of afwegingspatroon tot vereenvou-

diging kan leiden.

Groep 4A1.

Deze groep wordt gekenmerkt door een afwijkende voorkeur

op basis van de EV-waarde voor materiële schade ten aanzien

van de voorkeur op basis van de overige verwachtingswaar-

den.

Mogelij ke situaties zijn:

slachtoffers

Tu Oml.

schade

Tu Oml.

EV * *
a)

ELA * *
óf

EV * *
b)

ELA * *
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J n situatie a) is er voorkeur voor de tunnel route indien er

of sterke risico-aversie is, of sterke afweging op slachtof-

fers. Indien geen van beide het geval is valt het probleem

in categorie 4B.

In situatie b ) is er voorkeur voor de omleidingsroute indien

er of sterke risico-aversie is of sterke afweging op slacht-

offers.

Is geen van beide het geval dan valt het probleem in cate-

gorie 4B.

Groep 4A2

Deze groep wordt gekenmerkt door een afwijkende voorkeur

op basis van de ELA-waarde voor materiële schade ten op-

zichte van de voorkeur op basis van de overige verwach-

tingswaarden .

Mogel ij ke situaties zijn:

slachtoffers

Tu Oml.

schade

Tu Oml.

EV * *
a)

ELA * *
óf

EV * *
b)

ELA * *

In situatie a) is er voorkeur voor de tunnelroute indien de

afweging of sterk gericht is op slachtoffers, met andere

woorden dat slachtoffers zwaarder worden gewogen dan ma-

teriële schade, of indien er een zwakke risico-aversie is.

Indien aan geen van beide is voldaan dan valt het keuze-

probleem in categorie 4B.
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In situatie b ) is er voorkeur voor de omleiding indien de af-
weging sterk gericht is op slachtoffers, of er een zwakke
risico-aversie is. Indien aan geen van beide is voldaan dan
verschuift de keuzesituatie naar categorie 48.

Groep 4A3.
Deze groep wordt gekenmerkt door een afwijkende voorkeur
op basis van de EV-waarde voor slachtoffers ten opzichte
van de voorkeur op basis van de overige verwachtingswaar-
den.

Mogelij ke situaties zijn:

slachtoffers
Tu Oml.

schade
Tu Oml.

EV * *
a)

ELA * *
óf

EV * *
b)

ELA * *

In situatie a) is er voorkeur voor de omleiding indien of de
risico-aversie sterk is of bij sterke afweging op materiële
schade. Treedt noch het een noch het ander op dan vervalt
de keuzesituatie tot categorie 48.

In situatie b ) is er voorkeur voor de tunnelroute indien er
of een sterke risico-aversie of sterke afweging op materieel
is. Indien aan geen van beide wordt voldaan dan verschuift
de keuzesituatie naar categorie 48.
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Groep 4A4.
Deze groep wordt gekenmèrkt door een afwijkende voorkeur
op basis van de ELA-waarde voor slachtoffers ten opzichte
van de voorkeur op basis van de overige verwachtingswaar-
den.

Mogelij ke situaties zijn:

slachtoffers
Tu Oml.

schade
Tu Oml.

EV * *
a)

ELA * *

óf

EV * *
b)

ELA * *

In situatie a) valt de keuze voor de omleiding indien er of
een zwakke risico-aversie of een sterke afweging op mate-
riële schade is. Treedt geen van beide op dan vervalt de
keuzesituatie tot categorie 48.

In situatie b ) valt de keuze op de tunnel route mits er of
een zwakke risico-aversie is of sterke afweging plaatsvindt
op materiële schade. Treedt geen van beide op dan wordt de
situatie geplaatst in categorie 48.

Categorie 48
Naast de situaties besproken bij categorie 4A, die tot categorie
48 kunnen leiden indien niet aan de nodige voorwaarden kan
worden voldaan, behoren de volgende twee situaties ook tot
deze categorie.
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slachtoffers

Tu Oml

schade

Tu Oml

EV * *
a)

ELA * *
óf

EV * *
b)

ELA * *

De keuze uit bovenstaande situaties wordt bepaald door het ge-

zamenlijk effect van risico-aversie en afweging slachtoffers/

materiële schade op de basisuitkomsten .

Alleen indien aan vrij extreme voorwaarden is voldaan kunnen

met nog vrij eenvoudige methoden resultaten worden geboekt.

In alle overige gevallen kan alleen een meer gedetailleerde be-

rekeningswijze tot een juist beeld van de situatie leiden.
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6. WAARDERING: BEPALING VAN OMSLAGPUNTEN

6.1 Algemeen

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven wordt bij het keuzeprobleem

onderscheid gemaakt tussen vier hoofdcategorieën . Dit onderscheid

is gemaakt om de gebruiker inzicht te geven in de aard van het

keuzeprobteem , In dit hoofdstuk zullen, in volgorde van uitvoe-

ring, de verdere te nemen acties worden beschreven. Deze acties

zijn als volgt te karakteriseren:

1. Het uitrekenen van de verschillen in berekende EV- en ELA-

waarden voor de beschouwde routes zowel voor slachtoffers

als materiële schade.

2. Het bepalen van omslagpunten of grenswaarden, afhan kelijk van

de categorie van het keuzeprobleem .

3. Het vaststellen van de mogelijke correcties op deze resultaten

als gevolg van risico-aversie of afweging, afhankelijk van de

categorie van het keuzeprobleem.

4. De interpretatie van de resultaten door vergelijking met re-

ferentiewaarden, afhan kelij k van de categorie van het keuze-

probleem.

De eerstgenoemde actie is onafhankelijk van de categorie van het

keuzeprobleem, de laatste drie acties zijn daarvan wel afhankelijk.

6.2 Het uitrekenen van verschillen tussen de tunnelroute en de

omleidingsroute

Op de in hoofdstuk 4 beschreven manier worden voor de tunnel-

route en de omleidingsroute de verwachtingswaarde (EV) en de

verwachtingswaarde grote ongevallen (ELA) berekend, zowel voor

slachtoffers (EV , ELA ) als voor materiële schade (EV , ELA ).s s _ m m
Aan de hand van deze waarden worden ook de verschillen tussen

de tunneJroute en de omleidingsroute berekend voor slachtoffers

en materiële schade.

Gepresenteerd in diagrammen leidt dit tot onderstaand schema.

Op basis van de berekende verschilwaarden (ev, ela) voor slacht-

offers en materiële schade zal verder de waardering plaatsvinden.
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VERSCHILLEN UITREKENEN

tunnel omleiding tunnel omleiding

EV EVs2 EVs1

ELA ELAs2 ELAs1

slachtoffers

EV

ELA

Notatie: EV

ELA

index s

index m

index 1

index 2

ev, ela

EV EVm2 EVm1

ELA ELAm2 ELAm1

schade (materieel)

slachtoffers schade (mat . )

ev ev
s m

ela ela
s m

verwachtingswaarde

verwachtingswaarde grote ongevallen

slachtoffers

materiële schade

omleidingsroute

tunnel route

verschil 2-1, dus tunnelroute min omleidingsroute

Schema rekendiagrammen
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6.3 Geen waarderingsprobleem (categorie 1)

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, wordt deze categorie geken-

merkt door het resultaat dat zowel ten aanzien van de verwachtings-

waarden voor slachtoffers als voor materiële schade, dezelfde

route de voorkeur heeft.

Van belang in dit geval is na te gaan in hoeverre dit resultaat

nog verandert door andere veronderstellingen ten aanzien van EV-

factoren, wel ke bij de berekening van de verwachtingswaarden zijn

gebruikt; het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse (hoofdstuk

8).

Indien het resultaat "weinig hard" is, dat wil zeggen er treedt

een verandering van het keuzeprobleem (categorie) op bij andere

veronderstellingen ten aanzien van diverse factoren, zal bij de

waardering ook met die categorie rekening moeten worden gehouden.

6.4 Afwegingsprobleem (categorie 2)

Deze categorie wordt gekarakteriseerd door het feit dat ten aan-

zien van de verwachtingswaarden voor slachtoffers de ene route

de voorkeur geniet en dat ten aanzien van de verwachtingswaarden

voor materiële schade de andere route de voorkeur heeft.

In het schema op blz. 56 komt dit tot uiting in het tegengesteld

zijn van teken (- /+) van de berekende verschi Iwaarden voor ev ,s
ela ) slachtoffers enerzijds en materiële schade (ev , ela ) ander-s m m
zijds.

6.4.1 Afweging door middel van omslagpunt (1e benadering)

Het keuzeprobleem betreft hier de afweging tussen óf een lagere

verwachtingswaarde voor slachtoffers en een hogere verwachtings-

waarde voor materiële schade óf andersom. De waardering geschiedt

hier door het bepalen van het zogenaamde omslagpunt.

Het omslagpunt (a ) is de verhouding tussen de verwachtingswaardeo
voor extra (verminderde) materiële schade en de bijbehorende ver-

wachtingswaarde voor het verminderde (extra) aantal slachtoffers:
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a -o
evm- --evs

(in guldens/aantal slachtoffers)

De afweging wordt nu gemaakt door de waarde van a te relatereno
aan een referentie, de materiële schade welke men bereid is te
betalen ter voorkoming van een aantal slachtoffers (a):
a > a leidt tot voorkeur voor de route met maximale materiële

o
schade en minimaal aantal slachtoffers.
a < a leidt tot voorkeur' voor de route met de minste materiëleo
schade en de meeste slachtoffers.

De "hardheid" van dit resultaat wordt bepaald door een aantal fac-

toren:
de hardheid van de waarde ao' Op basis van gevoeligheidsanalyse
zal vastgesteld moeten worden tussen wel ke grenzen de waarde
van a kan liggen (hoofdstuk 8);o
de hardheid van de referentie a. In het algemeen zal voor de
a-waarde moeilijk één getal te geven zijn doch eerder een aan-
tal waarden gelden (bijlage 2).

6.4.2 Mogelij ke correctie op het omslagpunt
Effect van risico aversie op ao

Bij ongelijke waardering van slachtoffers en materiële schade
ingeval van zowel grote ongevallen als kleine ongevallen kan het
resultaat beïnvloed worden.
Een dergelijke extra waardering van grote ongevallen wordt in
rekening gebracht via een risico-aversie factor. Deze risico-
aversie factor geeft de verhouding tussen de waardering van slacht-
offers en schade bij "grote" ongevallen en de waardering bij
11 kleine" ongevallen weer.
In dat geval wordt het omslagpunt niet alleen bepaald door de
verschillen in de totale verwachtingswaarden (ev), maar ook door
de verschillen in de verwachtingswaarden voor grote ongevallen
(ela). Uitgaande van de berekende ela - en ela -waarden en een

s m
aangenomen risico-aversiefactor u (u > 1) kan een voor risico-aver-
sie gecorrigeerde waarde van het omslagpunt a1 worden berekend:
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a =1
ev + (u-l)elam m
ev + (u-l)elas s

Voor de afleiding van deze relatie voor a1 wordt verwezen naar
bijlage 2.

De afweging met behulp van de waarde a1 verloopt verder identiek
als in paragraaf 6.4.1". beschreven.

6.5 Risico-aversie probleem (categorie 3)

Deze categorie wordt gekarakteriseerd door het feit dat ten aan-
zien van de totale verwachtingswaarden de ene route de voorkeur
heeft en dat ten aanzien van de verwachtingswaarden voor grote
ongevallen de andere route de voorkeur heeft.
In het schema op blz. 57 voor de ev- en ela-waarden komt' dit tot
uiting in het tegengesteld zijn van teken (+/-) van verschilwaar-
den voor even ev enerzijds en voor ela en eta ander-z ijds.,s m s m
In dit geval is het van belang wel ke extra waardering aan de
gevolgen van grote ongevallen wordt gegeven. Deze extra waar-
dering kan via de reeds genoemde risico-aversie factor in rekening
worden gebracht (zie paragraaf 6.4.2.).

6.5.1 Waardering risico-aversie door middel van omslagpunt
(1e benadering)

Het omslagpunt voor risico-aversie is gedefinieerd als die waarde
(u ) voor de risico-aversie factor waarbij de routes ten aanzieno
van de via Uo gecorrigeerde totale verwachtingswaarden voor
slachtoffers (EV ) vergelij kbaar zijn.s
Voor het omslagpunt geldt als eerste benadering (zie bijlage 2):

evsU = 1---o ela s
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Indien de gehanteerde risico-aversie (factor u) voor grote onge-
vallen groter is dan de omslagwaarde u , dan volgt dat de routeo
met de kleinste verwachtingswaarde voor grote ongevallen (ELA )s
de voorkeur verdient.

Indien u < Uo dan volgt dat in dat geval de route met de groot-
ste ELA -waarde de voorkeur heeft.s
Ook hier geldt weer dat de hardheid van dit resultaat wordt be-
paald door een tweetal factoren:
de hardheid van de waarde van uo. Op basis van gevoeligheids-
analyse zal vastgesteld moeten worden tussen wel ke grenzen de
waarde van u kan liggen. Het zal duidelijk zijn dat naast on-o
zekerheden in de methodiek, ook de keuze van de ELA-grens,
dit is de grens van waaraf ongevallen tot "grote ongevallen"
worden gerekend, hierop direct van invloed is (hoofdstuk 8).
de range waarbinnen de te hanteren referentie risico-aversie fac-
tor u kan worden gekozen. Ook deze factor zal moeilijk in de
vorm van één waarde te geven zijn. Evenals bij het afwegings-
probleem (paragraaf 6.4.1) zal ook hier voor de gehanteerde
risico-aversie eerder een range van waarden gelden.

6.5.2 Mogelijke correctie op het omslagpunt
Effect van afweging op Uo

De eerste benadering voor u iso
dat de verhouding ela/ev voor
materiële schade vergelijkbaar zijn.
Indien echter de waarden van ela /ev en ela /evs s m m
schillen, kan het omslagpunt voor risico-aversie niet uitsluitend
bepaald worden met behulp van verwachtingswaarden voor slacht-
offers zoals in paragraaf 6.5.1 is beschreven.
In dat geval kan een gecorrigeerde waarde voor u worden bere-o
kend:

gebaseerd op het uitgangspunt
zowel aantallen slachtoffers als

sterk ver-

ti = 1 -
1

evs

evm
a

ela+ __ ffi

a

+

ela s

De afweging met behulp van de waarde u1 verloopt verder iden-
tiek als in paragraaf 6.5.1 beschreven.
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6.6 Volledig waarderingsprobleem (categorie 4)

Deze categorie kenmerkt zich doordat hier zowel afweging als risi-

co-aversie elk in meer of mindere mate van belang zijn.

Als basis voor de relaties, die ten behoeve van het maken van

een keuze worden gebruikt, wordt daarom uitgegaan van de alge-

mene term voor de bepaling van omslagpunten:

ev s

ev
+~

a

ela. 1)
+ [ela + ----mlo (u-I)

s a

Hierin is a de afwegingsfactor en u de risico-aversie factor.

Indien deze term groter is dan nul dan is er op grond van de be-

rekende waarden voorkeur voor de omleidingsroute. Indien de term

kleiner is dan nul dan is er voorkeur voor de tunnelroute.

In de vorige paragrafen zijn voor het afwegings- en risico-aversie-

probleem de omslagwaarden respectievelijk a en u weergegeven.o 0

Voor de situaties welke zich bij deze categorie 4-problemen kunnen

voordoen zal thans worden aangegeven voor welke situaties er toch

via vereenvoudiging een omslagpunt is te definieren.

6.6.1 Categorie 4A1

Deze categorie wordt gekenmerkt door de volgende combinaties

van ev- en ela-waarden:

mogelijkheid a: ev < 0 ev > 0s m
ela < 0 elam < 0s

ev > 0 eVm < 0s
ela > 0 elam > 0s

mogelijkheid b:

1) zie bij lage 2
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Uitgaande van de algemene term (zie paragraaf 6.6) volgt voor
mogelijkheid a dat er voorkeur is voor de tunnel route indien vol-
daan wordt aan

of
evm

u > 1 - ela
m

of a > -}l(
'"

Dit houdt in dat in geval van of een sterke risico-aversie (hoge
waarde van u) of een sterke "afweging op slachtoffers (grote waar-
de van a) er voorkeur is voor de tunnelroute. Kan niet aan één
van deze twee voorwaarden worden voldaan dan valt het probleem
onder categorie 48.

Evenzo voor mogelijkheid bi wordt voldaan aan één van de twee
genoemde voorwaarden dan is er voorkeur voor de omleidingsroute,
indien niet kan worden voldaan aan één van de genoemde voor-
waarden dan valt het probleem onder categorie 48.

6.6.2 Categorie 4A2

Deze categorie wordt gekenmerkt door de volgende combinaties
van ev- en ela-waarden:
mogelijkheid a:

mogelijkheid b:

ev < 0 ev < 0s m
ela < 0 ela > 0s m

ev > 0 ev > 0s m
ela > 0 ela < 0s m

Uitgaande van de algemene term (zie paragraaf 6.6) volgt voor
mogelijkheid a, dat er voorkeur is voor de tunnelroute indien vol-
daan wordt aan

of u < 1 -
evm
ela m

of a > -
elam
ela s
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Dit houdt in dat in geval van of een zwakke risico-aversie of een
sterke afweging op slachtoffers er voorkeur is voor de tunnel-
route. Indien niet kan worden voldaan aan één van de genoemde
voorwaarden valt het probleem onder categorie 4B.

Evenzo voor mogelij kheid b i wordt voldaan aan één van de genoem-
de voorwaarden dan is er voorkeur voor de omleidingsroute, indien
niet kan worden voldaan aan één van de genoemde voorwaarden
dan valt het probleem onder categorie 4B.

6.6.3 Categorie 4A3

Deze categorie wordt gekenmerkt door de volgende combinaties
van ev- en ela-waarden:

mogelijkheid b:

ev < 0 ev > 0s m
elas > 0 ela > 0m

ev > 0 eVm < 0s
ela < 0 elam < 0-s

mogelij kheid a:

Uitgaande van de algemene term (zie paragraaf 6.6) volgt voor
mogelijkheid a, dat er voorkeur is voor de omleidingsroute indien
voldaan wordt aan

of
evs

ti > 1 - ela
s

of a <
evm
evs

Dit houdt in dat in geval van of een sterk risico-aversie of een
sterke afweging op materiële schade er voorkeur is voor de om-
leidingsroute. Indien niet kan worden voldaan aan één van de ge-
noemde voorwaarden dan valt het probleem onder categorie 4B.

Evenzo voor mogelij kheid b i wordt voldaan aan één van de genoem-
de voorwaarden dan is er voorkeur voor de tunnelroute, indien
niet kan worden voldaan aan één van de genoemde voorwaarden
dan valt het probleem onder categorie 4B.
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6.6.4 Categorie 4A4

De categorie wordt gekenmerkt door de volgende combinaties van
ev- en ela-waarden:

mogelij kheid a:

mogelijkheid b:

ev > 0 eVm > 0s
elas < 0 ela > 0m

ev < 0 ev < 0s m
ela . > 0 ela < 0s m

Uitgaande van de algemene term (zie paragraaf 6.6) volgt voor
mogelijkheid a, dat er voorkeur is voor de omleidingsroute indien
voldaan wordt aan

of
ev s

u < 1 - ela
s

of a <
elam
ela s

Dit houdt in dat in geval van of een zwakke risico-aversie of
een sterke afweging op materiële schade er voorkeur is voor de
omleidingsroute. Indien niet kan worden voldaan aan één van de
genoemde voorwaarden dan valt het probleem onder categorie 48.

Evenzo voor mogelij kheid b; wordt voldaan aan één van de genoem-
de voorwaarden dan is er voorkeur voor de tunnelroute, indien
niet kan worden voldaan aan één van de genoemde voorwaarden
dan valt het probleem onder categorie 48.

6.6.5 Categorie 48

Deze categorie kenmerkt zich doordat nu het keuzeprobleem zich
niet meer laat vereenvoudigen tot een probleem waar op basis van
een criterium voor èf risico-aversie of afweging een voorkeur kan
worden aangegeven.
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Tot deze categorie behoren de volgende combinaties:

mogelijkheid b:

ev < 0 ev > 0s m
ela > 0 ela < 0s m

ev > 0 ev < 0s m
ela < 0 ela > 0s m

mogelijkheid a:

mogelijkheid c: de combinatie van categorie 4 A voorzover
niet voldaan wordt aan de daar genoemde
voorwaarden voor vereenvoudiging (para-
graaf 6.6.1 t/m 6.6.4).

Voor deze categorie zal dus nagegaan dienen te worden in hoever-
re de algemene term groter èf kleiner is dan nul (paragraaf 6.6).
Op dat resultaat zijn zowel de waarde van de risico-aversie factor
als de waarde van de afwegingsfactor a van invloed.

Uitgaande van de notatie in het schema (blz. 56 ) kan een alge-
mene term worden geformuleerd, met behulp waarvan de tunnel-
en de omleidingsroute direct vergeleken kunnen worden.
Omdat deze vergelij king wordt gemaakt voor zowel slachtoffers en
materiële schade in één term dient een wegingsfactor a te worden
geïntroduceerd waarmee materiële schade uitgedrukt wordt in een
slachtoffer equivalent.
Daarnaast dient, indien schade bij grote ongevallen anders ge-
waardeerd wordt dan schade bij kleine ongevallen, dit door mid-
del van een waarderingsfactor u uitgedrukt te worden.
Voor het verschil in de totale verwachtingswaarden wordt voor
de routes gevonden

ev
D = ev + ~a (1)

a is hiervan de wegingsfactor: geeft de waarde (materiële schade)
welke vergelijkbaar wordt geacht met één slachtoffer.
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Indien nu de schade van grotere ongevallen (ela en ela ) an-s m
ders wordt gewaardeerd door middel van een waarderingsfactor u,

dan volgt voor het verschil tussen de routes:

ev - ela u.ela
D = (ev - ela ) + u.ela + m m + m

s s s a a

of anders geformuleerd

ev ela
D + (u-l)ela + -E! + (u-I) m= ev

s s a a

(2)

(3)

Indien voor deze algemene term geldt: D < O, dan volgt (volgens

de notatie op blz. 56 dat de tunnel route voorkeur heeft. Indien

D > 0 dan heeft de omleidingsroute voorkeur.
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7. UITSPLITSINGEN

7. 1 Algemeen

In het rekenschema, zoals in hoofdstuk 4 besproken, kunnen de

gepresenteerde EV- en ElA-factoren, op basis waarvan uiteindelijk
het resultaat in de vorm van ev- en ela-waarden wordt berekend,

worden uitgesplitst. Deze uitsplitsing betreft:

onderscheid naar slachtoffers:

1 Slachtoffers op de weg en in de tunnel" ten gevolge van effecten

van gevaarlij ke stoffen.

2 Slachtoffers in de omgeving ten gevolge van effecten van ge-

vaarlijke stoffen.

onderscheid naar materiële schade:

1 Schade op de weg en in de tunnel ten gevolge van effecten

van gevaarlijke stoffen.

2 Schade in de omgeving en aan de tunnel ten gevolge van ef-

fecten van gevaarlijke stoffen.

onderscheid naar de bijdrage van de diverse stof-typen aan de

verwachtingswaarde voor slachtoffers en materiële schade.

In tabel 8 t/m 24 zijn factoren gegeven op basis van bovenstaande

splitsing.

Daarnaast kan de bijdrage van de zogenaamde ritkosten en normale

verkeersongevallen worden bepaald alsmede de economische waarde

van een tunnel. De ritkosten en normale verkeersongevallen worden

hierna besproken, de economische' waarde van de tunnel wordt in

bij lage 1 besproken.

In hoofdstuk 4 is globaal beschreven hoe de EV-, ElA-waarden wor-

den berekend voor elke route.

Voor de EV-waarden verloopt dit, uitgaande van de basisgegevens,

als volgt:

EV = I f .. EV.. i.. (+VK' l t)l ). J J J rou e
J

1) In geval van materiële schade' kunnen ook vervoerskosten in

rekening worden gebracht:

\jK rit kosten per weglengte-eenheid

L t lenate van de routerou e -
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met

EV. = l: EV..
J IJ

met

EV.. = f z (PKi . SK")IJ si Ki IJ
Hierin is:

EV.
J

L.
J
EV ..

IJ

f .
SI

PKi

SK" IJ

EV-factor voor' weg/omgeving-combinatie j

weglengte van de type j-stukken in de route

bijdrage van ongevallen met stof i aan EV-factor voor

weg/omgevings-combinatie j

het aandeel in de vervoersstroom van stof i

kans op effect K bij ongeval met stof i (basisfactor

kans)

schade bij effect K bij ongeval met stof i bij weg/

omgeving-combinatie j (basisfactor schade)

Analoog voor de ELA-waarden:

ELA = l: ELA. L. f.
J J J

met

ELA. = z ELA ..
J IJ

met

ELA .. = f . z PKi . SKijIJ SI Ki

indien SK·· > ELA-grenswaarde.
IJ

De EV.. en ELA .. -factoren kunnen nu nog gesplitst worden in:
I JIJ

bijdrage van schade op de weg en bijdrage van schade in de omge-

ving (WEV .. , OEV .. en WELA .. , OELA .. ). Dit onderscheid kan worden
I JIJ I JIJ

gemaakt door middel van uitsplitsing van basisfactoren van schade

SKij:
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WSK·· + OSK"I JIJ

Hierin is:

WSK··IJ

OSK" IJ

de schade op de weg ten gevolge van een ongeval met

effect K, stof i, bij type j wegstuk

de schade in de omgeving ten gevolge van een ongeval

met effect K, stof i, bij type j wegstu k .

.Algemeen kunnen de EV- en ELA-waarden als volgt worden beschre-

ven:

EV =2: WEV. L. + 2: OEV. L.
j J J j J J

ELA =2: WELA. L. + 2: OELA. L.
j J J j J . J

slachtoffers op slachtoffers in

de weg de omgeving

7.2 Onderscheid naar ,slachtoffers

7.2.1 Slachtoffers ten gevolg~ van normale verkeersongevallen.

Naast de EV-waarde ten gevolge van het vrij komen van gevaar! ij ke

lading kunnen ook verwachtingswaarden voor schade ten gevolge

van normale verkeersongevallen worden geschat, zowel voor slacht-

offers als voor materiële schade.

Bij de berekening van slachtoffers kan daarbij uitgegaan worden

van een uit ongevalsstatistiek afgeleide waarde voor het gemiddeld

aantal slachtoffers per verkeersongeval (waarbij letsel optreedt)

nl. 1/6 slachtoffer per ongeval (zie bijlage 3 voor de onderbouwing

van deze waarde). Met behulp van deze waarde en de gehanteerde

ongevalsfrequenties voor de onderscheiden wegcategorieën kan di-

reet de verwachtingswaarde voor slachtoffers op de weg ten gevolge

van normale ongevallen worden afgeleid:

NEV = 1/6 2: f', L.s . I I
I

Hierin is:

f. de initiële ongevalsfrequentie per weglengte-eenheid.
I

L. de lengte van wegen behorende tot wegcategorie i in de
I

route

NEV de verwachtingswaarde voor verkeersslachtoffers ten ge-s
volge van normale ongevallen.



82-012195/ AV -71-

Voor het eindresultaat volgt

nev = 1/6:l: f'. L.s I I

Hierin is:

nevs = NEV I - NEV I id!s-tunne r. s-om el inqsr .

= Li-tunnel r. - Li-omleidingsr.L.
I

Voor ELA -waarden hoeft deze uitsplitsing niet gemaakt te wor-s
den, omdat 1/6 slachtoffer < ELA -grenswaarde.s

7.2.2 Slachtoffers op de weg en in de tunnel ten gevolge van effecten

van gevaarlijke stoffen.

In analogie met de tabel voor basisfactoren in hoofdstu k 4 voor

slachtoffers, kan een tabel met basisfactoren betrokken op uit-

sluitend slachtoffers op de weg en in de tunnel ten gevolge van

effecten van gevaarlijke stoffen worden samengesteld.

In tabel 9 en 14 zijn deze EV-factoren (slachtoffer aantallen) voor

de onderscheiden wegtypen voor de standaard vervoersstroom ge-

presenteerd.

De omgeving heeft geen invloed op deze basisfactor .

Deze bijdragen (WEV - en WELA -factoren) zijn gepresenteerd ins s
onderstaande tabel.

Tabel A WEV - en WELA -factoren voor slachtoffers op de wegs s
en in de tunnel ten gevolge van effecten van gevaar-

lijke stoffen voor standaard vervoersstroom

Wegcategorie WEV -factor I WELA -factorl)
s s
(x 10-9 -1 km-I)vtg .

Autosnelweg 43 39

autoweg 75 68

buiten bebouwde kom 78 70

binnen bebouwde kom 109 98

tunnel (voor gesloten 4,2 4

gedeelte tunnel)

1) ELA -grenswaarde is 20s
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7.2.3 Slachtoffers in de omgeving ten gevolge van effecten van gevaar-

lijke stoffen.

Op basis van de klasse-indeling ten aanzien van het aantal inwoners

en de schade-omvang worden in het rekenschema basis-factoren ge-

hanteerd voor aantallen slachtoffers in de omgeving per stof en per

effect.

Deze basisfactoren voor slachtoffers in de omgeving zijn voor on-

derscheiden wegcategorie/omgevings-combinaties analoog als in

hoofdstuk 4 gepresenteerd per stof en per effect en zijn samenge-

vat in tabel 16.

Voor de standaard vervoersstroom kunnen op basis van deze fac-

toren de bijdrage in de EV -factoren en ELA -factoren voor de on-s s
derscheiden weg/omgevings-combinaties worden afgeleid. Deze zo-

genaamde OEV - en OELA -factoren zijn in de tabellen 8 en 12s s
weergegeven.

7.2.4 Resultaat van uitsplitsing slachtoffers voor Drechtsteden-situatie.

Volgens de hier beschreven uitsplitsing van slachtoffers is voor de

Drechtsteden-situatie de berekening uitgevoerd. Het resultaat is

vermeld in Bijlage 1.

7.3 Onderscheid naar materiële schade

Volledig analoog aan de uitsplitsing voor slachtoffers kan voor ma-

teriële schade een uitsplitsing worden gemaakt. In deze paragraaf

zal daarom worden volstaan met de relaties en de tabellen.

7.3.1 Berekening verwachtingswaarde materiële schade ten gevolge van

normale ongevallen

NEV = 0.02 z r. L.
m . I I

I

de factor 0.02 is het gemiddelde schadebedrag per normaal ongeval

in milj. gulden.

Voor het eindresultaat volgt

EV = 0.02 l f. L.m I I

Er wordt van uitgegaan dat de schade van deze ongevallen onder

de ELA -grenswaarde ligt.m
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7.3.2 Materiële schade op de weg en in de tunnel ten gevolge van effec-
ten van gevaarlijke stoffen

Voor de materiële schade op de weg worden analoog aan paragraaf
7.2.1 basisfactoren gegeven. Deze basisfactoren zijn, per stofcate-
gorie en effect, weergegeven in tabel 19, 21 en 23.
Aan de hand van deze basisfactoren zijn, voor de standaard ver-
voersstroom, de WEVen WELA -factoren bepaald waarmee de ma-m m
teriële schade op de weg en in de tunnel kan worden gekwantifi-
ceerd. Deze laatste waarden zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel B WEVen WELA -factoren voor materiële schade op dem m
weg en in de tunnel voor standaard vervoersstroom
veroorzaakt door gevaarlijke lading

Wegcategorie WEV -factor I WELAm-factor
1)

m
10-6(x -1 -1vtg .km )

Autosnelweg 359 -
autoweg 628 -
Buiten bebouwde kom 78 -
Binnen bebouwde kom 109 -
Tunnel (gesloten gedeelte 48 -
tunnel)

7.3.3 Materiële schade in de omgeving en aan de tunnel

Analoog als voor de aantallen slachtoffers in de omgeving ten gevol-
ge van effecten met gevaarl ijke stoffen, worden voor materiële
schade in de omgeving ook basisfactoren gehanteerd per effect en
per stof.
Deze basisfactoren voor materiële schade in de omgeving zijn in
tabel 17 weergegeven en die voor materiële schade aan de tunnel
in tabel 23.
Voor de standaard vervoersstroom zijn de uit deze basisfactoren
afgeleide bijdragen aan de EV - en ELA -factoren (de OEV -en demmm
OELA -factoren) berekend voor de onderscheiden weg/ omgeving-

m
combinaties. In tabel 10 en 13 zijn deze factoren gepresenteerd.

1) ELA -grenswaarde is f 10.106m
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7.3.4 Schade ten gevolge van verschil in ritkosten tussen routes.

In het rekenschema is uitgegaan van een standaardfactor VK van

f 1,50 per kilometer voor ritkosten . De bijdrage van deze schade

(REV* ) kan direct berekend worden viam

REVm = VK·L
en voor het eindresultaat via

rev = VK' (Lt - Lo)m

met Lt lengte tunnel route

L lengte omleidingsroute .
0

7.3.5 Resultaat van uitsplitsing materiële schade voor Drechtsteden-

situatie.

Ter illustratie is volgens de hier beschreven uitsplitsing voor mate-

riële schade voor de Drechtsteden-situatie de berekening uitge-

voerd. Het resultaat is vermeld in Bijlage 1.

7.4 Onderscheid naar de bijdrage van de diverse stoftypen

Uitgaande van de in paragraaf 7.1 beschreven opbouw van de EV-

en ELA-waarden, kan direct de bijdrage van stoftype i in de EV-

en ELA-waarden worden afgeleid.

Voor de bijdragen EV. en ELA. van stoftype volgt:I I

EV. = I EV.. . L.
I j IJ J

ELA. = I ELA.. L.
I j IJ J

Ter illustratie zijn voor de Drechtsteden-situatie de bijdragen voor

de verschillende stoftypen weergegeven in Tabel c (hoofdstuk 8).
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8. GEVOELIGHEIDSANALYSES

8.1 Algemeen

De verkregen resultaten (hoofdstuk 5 en 6) uit de getalsmatige

vergelijking tussen de beide routes kunnen getoetst worden op

hun gevoeligheid voor variaties van de waarden van de geb rui kte

factoren.

In dit hoofdstuk worden de relaties beschreven welke er zijn tus-

sen variaties van de verschillende factoren en de bijbehorende

veranderingen in het basisresultaat dat wil zeggen de berekende

ev- en ela-waarden.

Vervolgens worden ook de relaties

in het berekende basisresultaat en

in berekende omslagpunten.

beschreven tussen variaties

bijbehorende veranderingen

Aan de hand van deze relaties kan vastgesteld worden:

of het eindresultaat wezenlijk verandert binnen mogelijk ge-

achte variaties in factoren;

of er factoren zijn die gezien hun wezenlijke invloed op het

eindresultaat nader onderzoek behoeven;

wat het effect is op het eindresultaat indien correcties (inge-

val van bijvoorbeeld betere informatie) op factoren worden toe-

gepast.

Voor de volgende factoren worden in dit hoofdstuk de gevoelig-

heidsrelaties beschreven:

samenstel Iing vervoersstroom ;

ongevalsfrequenties per wegtype;

personendichtheden (op de weg, in de omgeving, in of op

kunstwerken) ;

waardedichtheden (weg en omgeving, kunstwerken);

hoogte van ELA-grenzen (definitie lig root oriqeva!"}:
ontwi kkel ings kansen (ongeval tot effect gevaarl ij ke stoffen).
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8.2 Samenstelling vervoersstroom

In het rekenschema is een vaste samenstelling van de vervoers-

stroom verondersteld. Deze standaard vervoersstroomsamenstelling

is weergegeven op blz. 38.

Bij de effectberekeningen is uitgegaan van volledig (volgens de

van toepassing zijnde regels) gevulde vrachtwagens (voor tank-

wagens doorgaans eenheden van 40 m3).

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven komen de EV- en ELA-factoren

voor een wegcategorie/omgeving-combinatie tot stand door de

basisfactoren voor schade en kans per stof te vermenigvuldigen,

vervolgens het resultaat te vermenigvuldigen met de initiële onge-

valsfrequentie en het aandeel in de vervoersstroom en tenslotte

de resultaten voor de verschillende stofcategorieën op te tellen.

De invloed van de wijziging van de vervoersstroom op de EV- en

ELA-factoren kan dus verkregen worden door de wijziging van de

bijdragen van de verschillende stofcategorieën aan de EV- en ELA-

factoren te berekenen en deze te sommeren.

In formulevorm leidt dit tot de volgende beschrijving:

(PK· . SK") (zie ook hoofdstuk 7)
I IJ

Hierin is:

EV.. de bijdrage van ongevallen met stof aan EV-factor voorIJ
weg/omgeving-combinatie j

f. het aandeel in de vervoersstroom voor stof
SI
PKi kans op effect K bij ongeval met stof i

SK" de schade bij effect K bij ongeval met stof bij wegcate-
IJ

gorie/omgeving-combinatie j.

ELA .. = f .
IJ SI L (PK·· SK")Ki I IJ

indien SK" > ELA-grenswaarde.IJ
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De ELA- en EV-factoren worden daarna weer berekend door de

bijd ragen van de verschillende stofcategorieën op te tellen:

EV. = LEV .. + NEV.
J i IJ J

Hierin is NEV. de bijdrage van de normale verkeersongevallen
J

aan de EV-factor

ELA. = LELA ..
JIJ

Verandering van de vervoersstroom kan nu in rekening worden

gebracht door de factor f . anders te kiezen. Voor de relatieve
SI

verandering van de ev-waarden in het resultaat volgt dat:

L L'lEV. I.
oev I J J=

ev

met

L'lEV. = L Of EV.. ,
J si IJ

Hierin is:

of . de relatieve verandering in het aandeel van stof in
SI

de vervoersstroom

L'lEV. het verschil tussen de nieuwe en oude EV-factor voor
J

de wegcategorie/omgeving-combinatie j

I. het verschil in weglengte tussen tunnelroute en om-
J

leidingsroute ten aanzien van de type j stukken.

Voor het relatieve effect op ela-waarden wordt overeenkomstig ge-

vonden:

L L'lELA I.
öela = J J

ela

met

L'lELA. = LOf. ELA..
J SI IJ
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Ter illustratie van het overall effect op het eindresultaat is voor

de Drechtsteden-situatie met een vereenvoudigd model (slechts

vier omgevingskiassen) voor de verschillende stofcategorieën de

bijdrage aan het basisresultaat gegeven.

Tabel C Bijdrage diverse typen gevaarlijke stof aan basisresultaat

voor standaard vervoersstromen

Basis munitie br.b. toxische toxische totaal

resul- gassen vloei- gassen

taat stoffen

ev 0,08 0,73 0,06 0,13 1
s

ela 0,15 0,80 0 0,05 1
s

ev 0,33 0,67 0 0 1
m

ela 0,15 0,8 0 0,05 1
m

Uit deze tabel kan direct de relatieve verandering van ev- en ela-

waarden worden berekend door de in de tabel gegeven bijdrage-

factoren te vermenigvuldigen met de relatieve verandering in het

vervoersstroom-aandeel van de betreffende stoffen en deze voor

alle stoffen te sommeren.

8.3 Ongevalsfrequentie per wegtype

In het rekenschema zijn 2 wegtypen onderscheiden met de daarbij-

behorende ongevalsfrequentie (zie hoofdstuk 3). Twee gevallen kun-

nen nu worden onderscheiden:

Alle ongevalsfrequenties veranderen relatief in dezelfde mate.

In dat geval veranderen de berekende ev- en ela-waarden over-

eenkomstig.

Bijv. : Alle ongevalsfrequenties worden een factor 2 hoger ge-

kozen; hieruit volgt dat alle beschouwde ev- en ela-waar-

den met een factor 2 toenemen.



82-012195/ AV -79-

De ongevalsfrequentie voor één of meerdere stukken uit een
route word(en) veranderd ten opzichte van het standaard-reken-
schema.

Bepaal de relatieve verandering ten opzichte van de stan-
daardwaarde voor de betreffende stu kken

of =
f - fnieuw standaard

f standaard

Bepaal de oorspronkelijke bijdrage van de betreffende stuk-
ken tot de EV- en ELA-waarden van de route (deze worden
aangeduid met EV. en ELA.)

J J

De relatieve verandering in de EV- en ELA-waarden volgt
dan via:

oev = 1) EV.
± ~. of

ev 1) + voor tunnelroute
- voor omleiding

oela =
1) ela.± --.1

1
. of

e a

8.4 Personen-dichtheden (op de weg, in de omgeving, in de tunnel)

8.4.1 Personen-dichtheden op de weg

Op de weg worden zoals in hoofdstuk 7 beschreven twee slacht-
offercategorieën onderscheiden:

Verkeersslachtoffers ten gevolge van een initieel ongeval.
In het rekenschema is op basis van ongevalstatistiek uitgegaan
van de standaardwaarde (vs) 1/6 slachtoffer per initieel onge-
val. Indien gekozen wordt voor een andere waarde dan 1/6, is
de relatieve verandering in het eindresultaat voor even elas s
als volgt:

oevs

nvevs ovs= ev
s

öela = 0, omdat mag worden aangenomen dat vs < ELA -s s
grenswaarde.
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Hierin is nvev de berekende bijdrage van slachtoffers ten ge-s
volge van normale verkeersongevallen in het eindresultaat en is

övs de relatieve verandering in het aantal slachtoffers per ini-

tieel ongeval

avs
vSnieuw - VSstandaard= -----------

VSstandaard

Slachtoffers op de weg ten gevolge van effecten van gevaar-

lijke stoffen.

In het rekenschema worden slachtoffers op de weg ten gevolge

van effecten van gevaarlijke stoffen berekend op basis van een

standaardwaarde voor het gemiddelde aantal personen per voer-

tuig (pv = 1,5).
Indien algemeen gekozen wordt voor een andere waarde dan 1,5,

is de relatieve verandering in het eindresultaat

wev
aev S

apv= --s ev
s

wela
aela S öpv= .ela

s

Hierin zijn weven wela de berekende bijdragen van slacht-s s
offers op de weg ten gevolge van effecten van gevaarlijke stof-

fen in het eindresultaat en is öpv de relatieve verandering in

het gemiddeld aantal inzittenden:

apv =
pV - pv

nieuw standaard

PVstandaard

8.4.2 Personen-dichtheden in de omgeving

In het rekenschema zijn de verwachtingswaarden voor slachtoffers

in de omgeving (OEV - en OELA -waarden, zie hoofdstuk 7), af-s s
hankelijk van de gehanteerde inwonerdichtheidsklassen .
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Indien algemeen evenredig hogere of lagere waarden voor de in-

wonerdichtheden worden gekozen, dan is de relatieve verandering

in het eindresultaat alsvolgt:

óev =
S

oev
S

ev
S

. ópdo

óela =
S

oela
S

ela
S

. ópdo

Hierin zijn oevs
fers in de omgeving

relatieve verandering

en oelas
aan

de berekende bijdragen van de slachtof-

de ev - en ela -waarden en is öpdo des s
in de personendichtheid voor de omgeving

opdo =
pdo. - pdonleuw oud

pdo dou

Indien de personendichtheid voor een stu k van de route hoger of

lager wordt gekozen dan is het effect op het eindresultaat:

oev
S

1) OEV .
= + sJ
- ev

s
opdo

1) OELA .
oela = ± SJ opdo

S elas

1) + voor de tunnelroute, - voor de omleidingsroute

Hierin zijn OEV . en OELA . de berekende bijdragen van het be-
SJ sJ

treffende stu k.

8.4.3 De personen-dichtheid in de tunnel

De bijdragen van ongevallen in de tunnel aan het eindresultaat is

gebaseerd op een veronderstelling van het aantal aanwezigen in

de tunnel (pdt ) , Het aantal aanwezigen in de tunnel is, behalve

afhankelij k van vervoersdichtheid , vooral gekoppeld aan het aan-

tal inzittenden per voertuig (pv).
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Een relatieve verandering van deze waarde leidt als volgt tot een

relatieve verandering in het eindresultaat 1):

oev
EVst

opdt=s ev
s

oela
ELAst ópd t=s elas

Hierin zijn EVst en ELAst de berekende bijdragen voor ongeval-

len in de tunnel aan de EV- en ELA-waarden en is

opdt =
pdt

nieuw
pdt dou

- pdt
oud

8.5 Waarde-dichtheden voor de weg, omgeving en kunstwerken

8.5.1 Waarde-dichtheid voor de weg

In het rekenschema (hoofdstu k 7) zijn een aantal parameters onder-

scheiden:

gemiddeld schadebedrag per initieel ongeval, als standaardwaar-

de is mio = 0.02 milj.fli

gemiddelde voertuigwaarde, als standaardwaarde is mv = 0.01

milj. fl.

Indien voor de gemiddelde schade per initieel ongeval een hogere

of lagere waarde wordt gekozen zal alleen de ev-waarde in het

eindresultaat worden beïnvloed omdat mio < ELA grenswaarde.m
Voor de relatieve verandering in het eindresultaat geldt dan:

1) Indien pdt d én pdt. > ELA-grenswaarde
ou n1euw

Anders: - indien pdt . < ELA-grenswaarde
n1euw

én pdt d > ELA-grenswaardeou
ELAst

dan oela =s ela
s

- indien pdt. > ELA-grenswaarde
n1euw

én pdt d < ELA-grenswaarde
ou

dan dient nieuwe ELAst eerst berekend te worden
(zie paragraaf 8.6).
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nvev
oev m s mio= .m evm

oela = 0m

Hierin is nvevm de berekende bijdrage van de materiële schade

voor de normale verkeersongevallen in het eindresultaat ev , enm
is

mio. - mio dnl.euw ou
ómio =

mio dou

Indien voor de gemiddelde voertuigwaarde (mv) een andere waarde

wordt gekozen, geldt voor de relatieve verandering in het eindre-

sultaat het volgende

óev
m

vev - nvevm m= ------ . ó mvevm

óelam =
velam
elam

. ó mv

Hierin zijn vev en vela de berekende bijdragen van de totalem m
materiële schade op de weg aan het eindresultaat voor eVm en elam
en is

omv
mv. -mvnl.euw oud= --------

mv dou

8.5.2 Waarde-dichtheid voor de omgeving

In het rekenschema is de omgeving ingedeeld volgens vier waarde-

dichtheidsklassen .

Indien algemeen evenredig hogere of lagere waarden voor de waar-

de-dichtheden voor de omgeving (mo) worden gekozen, dan is de

relatieve verandering in het eindresultaat

óev
m =

oevm ó moevm
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oelam

oelam omo= ela
m

Hierin zijn oevm en oelam de berekende bijdragen van de materiële

schade voor de omgeving in het eindresultaat en is

omo =
mo. - monleuw oud

mo dou

Indien voor een stu k van een route een andere waarde voor de

waarde-dichtheid wordt gekozen dan volgt

±1)
OEVmjoev = omom evm

±1)
OELAmjoela = omom elam

1) + voor tunnelroute, - voor omleidingsroute

Hierin zijn OEV . en OELA . de bijdragen van het betreffende stukmj rn]
aan de OEV - en OELA -waardenm m

8.5.3 Waarde-dichtheid kunstwerk

In het rekenschema is voor de tunnel een aparte factor voor het

in rekening brengen van de tunnel route opgenomen. Een relatieve

verandering in de tunnelwaarde (tw) leidt als volgt tot een rela-

tieve verandering in het eindresultaat

oevm

EVmt= otwevm
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oelam
ELAmt 1)

= -- ótwelam

Hierin zijn EVmt en ELAmt de bijdragen ten gevolge van de schade

aan de tunnel aan de verwachtingswaarden EVen ELA en ism m

otw
tw. - twnl.euw oud= --------

tw dou

8.6 Hoogte van de ELA-grenswaarden

Door andere keuzen voor de ELA-grenswaarden voor slachtoffers

en materiële schade veranderen de ELA-factoren voor de onder-

scheiden weg/omgevingssituaties en daarmee de ela-waarden in

het eindresultaat. Uit de tabel met basisfactoren kan direct worden

afgeleid wel ke effecten in wel ke omgevingssituatie nog een bljdr aqe

aan de ELA-waarden geven afhankelijk van de keuze van de ELA-

grenswaarden. Immers een effect draagt bij tot de ELA-waàrden in-

dien de materiële schade groter is dan de ELA -grenswaarde en/ofm
het aantal slachtoffers groter is dan de ELA -grenswaarde. Met be-s
hulp van deze tabel kan dus, analoog als voor de vervoersstroom,

door herberekening van de ELA-factoren voor de onderscheiden

weg/omgevingssituaties de invloed van een verandering in de ELA-

grenswaarden worden berekend:

1) Indien
tw d én tw. > ELA -grenswaardeou nl.euw m

anders:

indien tw dou
én tw .nl.euw

> ELA -grenswaardem
< ELA -grenswaardem

ELAmt
ela

dan ó elam =
m

- indien tw d < ELA -grenswaardeou m
én tw. > ELA -grenswaardenl.euw m
dan dient een nieuwe ELAmt-waarde berekend te worden (zie

paragraaf 8.6)
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o ela
z aELA. l.

= J J J
ela

Hierin is:

~ELA.
J

het berekende verschil tussen de nieuwe en oude

ELA.-factor voor weglomgevingssituatie j
J

I. het verschil in weglengte tussen tunnel route en om-
J

leidingsroute ten aanzien van type-j stukken.

Ter illustratie van het effect van de hoogte van de ELA-grenswaar-

den is voor de Drechtsteden-situatie met een vereenvoudigd model

(slechts vier omgevingskiassen) voor de verschillende ELA-grens-

waarden het resultaat weergegeven.

Tabel D Berekende ela-waarden bij variatie van ELA-grenswaarde

Vergelijking tunnelroute en omleidingsroute Drechtsteden-

situatie.

ELA - grens- 10 20 50 100 ELA grens- 20 . 50 100 300
s m

waarde waarde

ela -0.38 -837 -60 -36 ela -10 0 -60 0
s m

.

8.7 Ontwikkelingskansen

De invloed van een andere keuze voor de ontwikkelingskansen kan

eveneens, zoals voor de vervoersstroom en de hoogte van de ELA-

grenswaarde, direct uit de basistabel in hoofdstuk 4 worden afge-

leid. Voor de r-elatleve verandering in de ev-waarden volgt:

oev =
LaEV .. l.
J J J
ev

met

aEV.
J
= L aEV ..

1Ji
waarin

~. M> S

aEV .. Ki Ki Kij EV..=
1J z P S 1J

Ki Ki Kij
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Hierin is:

LlEV.
J

het verschil tussen de nieuwe en de oude verwachtings-

waarde voor ongevallen met stof i voor weg/omgevings-

situatie j

het verschil tussen de nieuwe en oude EV-factor voor

weg/omgevingssituatie j

het verschil tussen de nieuwe en oude kans op effect

LlEV..
IJ

K bij een ongeval met stof

SK.. de schade ten gevolge van effect K met stof in weg/
IJ

omgevingssituatie j.

Voor de relatieve verandering in de ela-waarden volgt:

óela
L LiELA. l.= J J J

ela

met

LiELA.
J
= L ~ ELA ..1.J
i

waarin

LiELA..1.J =

z: M> . S
Ki Ki
ti PKi .

Kij
SK" .1.J

ELA ..1.J

Indien SK .. < ELA-grens ~ SK.' = 01.J 1.J

Hierin is ti. ELA.. het verschil tussen de nieuwe en oude verwach-
IJ
tingswaarde voor ongevallen met stof i voor weg/

omgevingssituatie j

Ter illustratie is in de hiernavolgende tabel de invloed van de ont-

wikkelingskansen op het verschil tussen beide route-alternatieven

voor EV- en ELA-waarden weergegeven.
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Tabel E. Invloed van de ontwikkelingskansen op de ev- en ela-
waarden

Effect factor voor ev-waarde ela-waarde
kansverandering

s m s m

Alle 1 -1700 -12.400 - 36 0

Detonatie x10 -1785 -12.500 -112 0

BLEVE x 3
Flash-fire xO,9 -1785 -12.400 -112 0
Fakkel xO,9

Vloeistof-
brand x10 -2112 -12.410 - 36 0

BLEVE
(tox.gas) x10 -1716 -12.400 - 36 0

Conto bron
(tox.gas) x10 -1776 -12.400 - 36 0

8.8 Invloed varaties in ev- en ela-waarden op omslagpunten en
grenswaarden

8.8.1 Omslagpunt voor afweging ao (categorie 2)

Uit de relatie ao
ev= - -..!!l volgt dat de relatieve verandering inevs
de relatieve veranderingen in ev m en ev sa afhankelijk is van

o
volgens de relatie:

óa = óev - óevo m s

8.8.2 Omslagpuntvoor risico-aversie Uo (categorie 3)
evsUit de relatie Uo = 1 - -- volgt dat de relatieve verandering
ela s

in Uo afhankelijk is van de relatieve veranderingen in ev s en
ela volgens de relaties

ó(u -1) = óev - óelaso s

of

óu =o

u -1o
uo

(öev -öela )
s s
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8.8.3

8.8.4

-89-

Grenswaarden voor afweging en risico-aversie (categorie 4A-
problemen

Bij deze categorie keuzeproblemen zijn criteria voor a of u factoren
(afweging of risico-aversie) afgeleid uitgaande van de basisrelaties
van de vorm

Du = ev + (u-I) ela < óf > 0s s s

Du = ev + (u-I) ela < óf > 0m m m
en

ela
Da + m < óf > 0= evev s a

ela
Da I = ela + m < óf > 0

e a s a

Uitgaande van de absolute veranderingen in ev- en ela-waarden

kunnen voor deze D-waarden de absolute veranderingen worden af-

geleid

Wu = Öev + (u-I) Öela
s s s

Wu = Öev + (u-I) Öela
m m m

Öev
Wa = Öev + __ m_

ev s a

öela
Wa I Öela + m=e a s a

De voorkeur zoals afgeleid uit de berekeningen verandert niet
zolang voor de betreffende D-waarden geldt dat ög > -1.
Indien namelijk het teken van de D-waarden niet verandert,
blijft de voorkeur ongewijzigd.

Grenskromme (categorie 4B-problemen)

Bij deze categorie keuzeproblemen wordt de algemene relatie
als uitgangspunt genomen

D = ev + (u-I) ela
au s s

evm
a

elam+ + (u-I) a
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Voor de absolute verandering in Dau ten gevolge van absolute

veranderingen in even ela volgt:

b. ev
b. D = b. ev + (u-I) b. ela + m + (u-I)

au s s a

b. ela
m

a

b. D
zolang D au >-1 verandert evenals in par. 8.8.3 de voorkeur niet.

au.
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9. MOGELIJKE VERVOLGACTI ES

Indien uit de voorgaande analyse blijkt, dat een keuze op grond

van de resultaten nog niet mogelijk is of niet aanbevelenswaardig

is, kunnen vervolgacties ondernomen worden. Redenen hiervoor

kunnen zijn:

Het resultaat wordt wezenlijk beïnvloed door onzekerheid over

de waarde van één of meer factoren.

Deze situatie doet zich voor indien uit de gevoeligheidsanalyse

blijkt dat bij variatie van factoren over het gebied van mogelijk

geachte waarden de keuze verandert. Hierbij kan het zijn dat

de factoren betrekking hebben op schade en kans, alsook op

afweging en risico-aversie.

Nagegaan zal dan moeten worden of een grotere nauwkeurig-

heid in de bepaling van die factoren inderdaad de keuze zou

beïnvloeden en zo ja of de gewenste nauwkeurigheid via ver-

der onderzoek te verkrijgen is.

De analyse leidt niet tot een duidelijke voorkeur voor één der

routes.

Deze situatie doet zich voor indien de reken resultaten geen sig-

nificante verschillen tussen de beschouwde routes laten zien.

In dat geval zou overwogen kunnen worden om in het bestaande

model andere aspecten in te brengen. Hierbij valt te denken

aan het verder uitsplitsen van slachtoffers en materiële schade

in categorieën welke apart gewaardeerd kunnen worden. Zoals

slachtoffers en materiële schade bij scholen, ziekenhuizen, spe-

cifieke installaties of gebouwen etc.

De mogelijke vervolgacties hebben dus vooral betrekking op

het nauwkeuriger vaststellen van gehanteerde factoren en/of

op het vergelijken van routes ten aanzien van zogenaamde

extra kwetsbare objecten.
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10. MILIEUASPECTEN

10.1 Algemeen

Naast het optreden van risico's voor omgeving en omwonenden

van de onderscheiden routes spelen tevens factoren als luchtver-

ontreiniging en geluidsbelasting een rol.

Teneinde inzicht te krijgen in de betekenis van bovenstaande as-

pecten is zowel de luchtverontreiniging, als de geluidsbelasting

gekwantificeerd voor een specifieke situatie.

Als specifieke situatie zijn de verschillende onderscheiden routes

in het Drechtstedengebied beschouwd. Deze routes zijn de tunnel-

route, de omleidingsroute via de stadsbrug en de omleiding via

Papendrecht.

Aan de hand van emissiefactoren en de vervoersintensiteit van

personenauto's en vrachtauto's is de mate van luchtverontreini-

ging bepaald. In bijlage 6 wordt de wijze van berekenen gedetail-

leerd uiteengezet.

Naast bepaling van de mate waarin luchtverontreiniging optreedt

is tevens de door de vervoersstroom veroorzaakte geluidsemissie

bepaald, eveneens voor de onderscheiden route-alternatieven. De

geluidsemissie is bepaald aan de hand van het Reken- en Meet-

voorschrift Verkeerslawaai en wordt gedetailleerd in bijlage 6 be-

schreven.

10.2 Resultaten

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de rekenre-

sultaten. Voor details wordt verwezen naar bijlage 6.
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- Luchtverontreiniging

Route emissie in ton/jaar

huidige situatief gehele toe-

lating

CO NO 5°2 roet lood C Hx ~ y

via tunnel 9852 365~ 2608,~ 1'0) 12t:!!}+0 1) +0,5 +3, +1, +0 +0,

via stadsbrug 3034 51/48
7'~J Ëfr 0,@,25 55/54

-2, €V -8,2 -8,2 -3,8 @
via Papen- 148480 sEr 41140 1813,42,97/2,97 191/190

drecht -0,5 -1,8 e -3,6 e e
1) de, procentuele, verandering is omcirkeld

- Geluidsemissie

Route huidige situatie/gehele toelating

[dB(A)]

via tunnel 92/92

via stadsbrug 86/85

via Papendrecht 86/86

Uit bovenstaande blijkt dat de keuze voor een route-alternatief
mede gezien de ten gevolge van het "normale" verkeer aanwezige
achtergrondconcentraties in geringe mate van invloed is op de jaar-
gemiddelde emissies en de geluidsbelasting praktisch ongewijzigd
blijft. Gegeven de bestaande achtergrondconcentraties voor de
beschouwde geëmitteerde stoffen worden verschillen in jaargemid-
deldeconcentraties verwaarloosbaar geacht.
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TOELICHTING BIJ DE TABELLEN

In de tabellen 1 t/m 4 zijn de geaggregeerd EV-factoren gegeven.

De in deze tabellen vermelde factoren zijn berekend uit:

a een schadegetal per stofcategorie (en omgeving) (tabel 16 en 17),

been kansgetal (zie bijlage 5),

c het vervoersaandeel van de betreffende stofcategorie.

Bijvoorbeeld voor de omgevingscombinatie 0,2/0,2 is de schade in de

omgeving.

-/..okt i' "--b \,,,1

effect schadegetal kansgetal vervoersaandeel

detonatie 2 x 0,004 x 0,005 = 4.10-5

BLEVE 3 x 0,0015 x 0,10 = 45.10-5

flash-fire 1 x 0,044 x 0,10 = 440.10-5

fakkel 0 x 0,005 x 0,10 = 0

cont.bron 0,03 0,049 0,01 -5x x = 1,5.10

BLEVE 1,0 0,0015 0,01 -5x x = 1,5.10

-t...:~! , Totaal: 492.10-5 -1slachtoffers.ongeval

Voor de schade onder de verkeersdeelnemers wordt de berekening voor
'J

(persoonlijke schade): (zie tabel Vff).

c .•t,l,!, t•..\oe\. i ï1
effect schadegetal kansgetal vervoersaandeel

detonatie 10 x 0,004 x 0,005 = 20.10-5

BLEVE 75 x 0,0015 x 0,10 = 1125.10-5

flash-fire 40 x 0,044 x 0,10 = 17600.10-5

fakkel 6 x 0,005 x 0,10 = 300.10-5

cont.bron 4 x 0,049 x 0,01 = 196.10-5

BLEVE 12 x 0,0015 x 0,01 = 18.10-5

Totaal: -5 -119.260.10 slachtoffers.ongeval
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-3 -1Totaal weg + omgeving EV : 197,5.10 slachtoffers.ongevals

-3 -1
Afgerond 200.10 slachtoffers.ongeval (zie tabel 1, Ie kolom).

Op dezelfde wijze worden de factoren bepaald voor het vaststellen van de

materiële schade.

De ELA-factor wordt bepaald door alleen die schadegetallen te selecteren

welke gelijk aan of groter is dan de ELA-grenswaarde. Aan de hand van de ge-

selecteerde ELA-factoren wordt op dezelfde manier als hierboven omschreven

de ELA-waarden berekend.

De EV -factor voor de tunnel wordt als volgt bepaald:s

·t~ 1 :ct:.
effect schadegetal kansgetal vervoersaandeel

1 0,005 -3detonatie 233 0,004xl ) = 4,7.10

BLEVE 233 0,0015xl 0,1 -3= 35,0.10

flash-fire 233 0,044xO,5 0,1 -3= 512,6.10

flash-fire 79 0,044xO,5 0,1 -3= 173,8.10

cont. bron 69 0,049xl 0,01 -3= 33,8.10

BLEVE 233 0,0015xl 0,01 -3= 3,5.10
~"\~,,l

Totaal: 0,763 slachtoffers.ongeval -1

Lengte tunnel (gesloten gedeelte): 0,55 km ~('c,,,,,,,e .
EV -waarde: 0,55 x 0,763 = 0,42 slachtoffer.km.~ls

1) Het k t lb' fIk 1ansge a e~taat U1t twee actoren n . een ansgeta voor het effect

(Ie getal) en een kansgetal voor het onherstelbaar c.q. herstelbaar be-

schadigen van de tunnel. De respectievelijke kansen zijn opgenomen in

tabel 24.
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Op analoge w~Jze geschiedtde berekening van de ELA -waarde voor de tunnel.m
Hierbij wordt f 200.106 toegepast indien de tunnel onherstelbaar wordt be-

schadigd en f 20.106 indien de tunnel herstelbaar wordt beschadigd.

effect schadegetal kansgetal vervoersaandeel

detonatie 200.106 0,004x1 0,005 4x x x = 0,4.10

BLEVE x 200.106 x 0,0015x1 x 0,10 = 3.104

flash-fire x 200.106 x 0,044xO,5 x 0,10 = 44.104

flash-fire 20.106 0,044xO,5 0,10 4x x x = 4,4.10

fakkel 200.106 0,005xO,01 0,10 4x x x = 0,1.10

fakkel 20.106 0,005xO,99 0,10 4x x x = 0,99.10

BLEVE 200.106 o ,.0015x1 0,01 4x x x = 0,3.10

Totaal: 4 -153,2.10 f.ongeval

,.\
Lengte t.unneI (gesloten gedeelte): 0,55 km. ",f,p;·

.- 4 3 -1
ELA -waarde: 0,55x53,2.10 = 300.10 f.km.~

m

Op dezelfde wijze wordt de ELA -waarde voor de tunnel bepaald.s

Indien de vervangingswaarde van de tunnel afwijkt van de toegepaste (f 200.106)

dan kunnen de nieuwe EVen ELA worden berekend door de nieuwe vervangings-
m m

waarde en de daarvan afgeleide herstelkosten, ingeval van herstelbare bescha-

diging, in bovenstaand voorbeeld in te vullen op de plaats van het schadegetal.

Bij, van de Drechttunnel, afwijkende tunnellengten dienen de schadefactoren,

zoals gegeven in de tabellen 22 en 23, voor de effecten BLEVE (zowel met be-

trekking tot brandbare- als toxische gassen), flash-fire en detonatie, met

als uitgangspunt een 2-buizentunnel, als volgt te worden aangepast.

Ten aanzien van persoonlijke schadefactor

L x 61,5 x 1,5 x
15 + 60

L
100

Voor detonatie, BLEVE en flash-fire (onherstelbare

= nieuwe schadefactor



Voor flash-fire (herstelbare beschadiging)

5 + 60

L x 61,5 x 1,5 x 100 L = nieuwe schadefactor

Ten aanzien van materiële schadefactor

Voor detonatie, BLEVE en flash-fire (onherstelbare beschadiging)

L x 61,5 x f 10.000,- x
15 + 60

L
100

= nieuwe schadefactor

Voor flash-fire (herstelbare beschadiging)

L x 61,5 x f 10.000,- x

15 + 60
L

100
= nieuwe schadefactor

Hierin is: L = lengte van de tunnel in 100 m

61,5 = aantal voertuigen per 100 m (2-baans weg)

1,5 = gemiddelde aantal inzittenden per voertuig

10.000,- = schadebedrag per voertuig

-4-



TABEL 1

EV-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

2-baansweg

3 2 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 ~ !.2 1,5 !.2 ~ 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10

EV-factor ,.,2{)ü -200 200 200 250 250· ·250 250 360 360 360 365-:··,·500..··_·",505·,······505505
[slachtoffers S;t1 (,()() l~t9
per ongeval]

I

( x 10-3)

EV-factor voor
gehele tunnel
[slachtoffers.km ~~O
per ongeval] \~I ft

~ J'

( x 10-3)



TABEL 2

EV-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

2-baansweg

2 0-100 m
Waarde per m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 10 10 10 10 75 75 75 75 250 250 250 250 500 500 500 500-
Combinatie 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500

EV-factor voor l,S l,S 2,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,0 9,0 9,0 9,5 9,5 17,0 17,0 17,0 17,5
[schade per
ongeval]
( x 103 f)

EV-factor voor
schade aan de
tunnel (gehele
tunnel) 300
[schade.km per
ongeval]
( x 103 f)

EV-factor voor
schade in de
tunnel (gehele
tunnel) 30
[schade.km per
ongeval]
(x 103 f)



TABEL 3

EV-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

1-baansweg

3 2 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 ~ l2 1,5 l2 --!.2 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10

EV-factor 150 150 150 155 190 190 195 195 310 310 315 315 . 455 455 455 460
[slachtoffers
per ongeval]

( x 10-3)



TABEL 4

EV-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

1-baansweg

2 0-100 m
Waarde per m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 10 10 10 10 75 75 75 75 250 250 250 250 500 500 500 500
Combinatie 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500

EV-factor 1,0 1,0 1,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,5 8,5 8,5 8,5 8,5 16,0 16,0 16,5 16,5
[schade per
ongeval]
( x 103 f)



TABEL 5

ELA-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

2-baansweg

3 2 0-100 ui
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 ~ 1,5 ~ ~ -!.2 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10

ELA-factor 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50
[slachtoffers
per ongeval]

ELA-factor voor
gehele tunnel
[slachtoffers.km 0,40
per ongeval]



TABEL 6

ELA-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

1- en 2-baansweg

2 0-100 m
Waarde per m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 10 10 10 10 75 75 75 75 250 250 250 250 500 500 500 500-
Combinatie 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500

ELA-factor - - - - - - - 0,50 - - 0,45 0,65 0,'45 0,50 0,65 0,90
[schade per
ongeval]
( x 103 f)

ELA-factor voor
de gehele tunnel

3001)[schade.km per
ongeval]
( x 103 f)

1) Alleen herstelbare en onherstelbare schade aan de tunnel overschrijdt de ELA-grenswaarde.



TABEL 7

ELA-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

1-baansweg

3 2 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 ~ 12 1,5 12 --Li 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10

ELA-factor 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 o ,30 0,30 0,30 ' 0,45 0,45 0,45 0,45
[slachtoffers
per ongeval]



TABEL 8

EV-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: Slachtoffers in de omgeving

3 2 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 ~ 1,5 .!..2 1,5 --.l2 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 . 0,2 1,5 5 10

EV -factor 5 5,5 7,5 9,5 48 48 50 52 165 165 170 170 310 310 310 315
[siachtoffers
per ongeval]
( x·10-3)



TABEL 9

EV-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijk~ lading

Uitsplitsing: slachtoffers op de weg

1-baansweg

2-baansweg

Tunnel
(gehele tunnel)

\

EV -factor
s

EV -factor
s

EV -factors

'3,1'

150.10-3

~,4

200.10-3

1!.j,1.·

420.10-3

-1
slachtoffers.ongeval

-1
slachtoffers.ongeval

-1
slachtoffers.km.ongeval



TABEL 10

EV-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: materiële schade in de omgeving

2-baansweg

2 0-100 m
Waarde per m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 10 10 10 10 75 75 75 75 250 250 250 250 500 500 500 500
Combinatie 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500

EV-factor voor 300 375 520 730 2350 2400 2550 2760 7780 7830 7980 8190 15550 15610 15750 15970
[schade per
ongevalin f]

EV-factor voor
schade aan de-

300.103tunnel
[schade.km per
ongeval in f]



TABEL 11

EV-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: materiële schade

1-baansweg

2-baansweg

Tunnel
(schade in de
tunnel, geslo-
ten gedeelte)

EV -factor 525 -1f .ongevalm

EV -factor 1345 -1f .ongevalm

EV -factor 300.103 -1f . km . ongeval
m



TABEL 12

ELA-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstromen

vervoorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: slachtoffers in de omgeving

3 2 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 0,2 0,2 0,2 0,2 1.2 Li Li 1.2 5 5 5 5 10 10 10 10
Combinatie 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10

ELA -factor - - 0,5 5 4 4 6 8 165 165 170 170 310 310 310 315
[sl~chtoffers
per ongeval]

_3
( X 10 )

ELA -factor voor
de funnel (ge-
sloten gedeelte) 420
[slachtoffers.km
per ongeval]

_3
( X 10 )



TABEL 13

ELA-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstromen

vervoorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: materiële schade in de omgeving

.
2 0-100 m

Waarde per m 100-250 m schadestrook

Omgevingsklasse 75 259
.

50010 10 10 10 75 75 75 250 250 250 500 500 500
Combinatie - -- 1010 75 250 500 10 75 250 500 75 250 500 10 75 250 500

ELA -factor - - - - - - - 490 - - 440 650 460 520 660 880
(scWade per
ongeval in f)

ELA -factormschade aan de
300.103tunnel [gehele

tunnel]
(schade.km per on-
geval in f)



TABEL 14

ELA-factoren voor slachtoffers voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: slachtoffers op de weg

1-baansweg

2-baansweg

Tunnel
(gehele tunnel
gesloten gedeelte)

ELA -factors 0,14 -1
slachtoffers.ongeval

ELA -factors
-1slachtoffers.ongeval0,19

ELA -factors 0,40 -1slachtoffers.km.ongeval



TABEL 15

ELA-factoren voor materiële schade voor de standaard vervoersstroom

veroorzaakt door gevaarlijke lading

Uitsplitsing: materiële schade op de weg

l-baansweg Geen overschrijving van de ELA-grenswaarde

2-baansweg Geen overschrijving van de ELA-grenswaarde



TABEL 16
Persoonlijke schade in de omgeving

Kans- en schadegetallen van de relevante effecten

3 0-100 m
Inwoners per 10 m 100-250 m schadestrook

Stofcategorie 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 .12 1,5 1,5 5 5 5 5 10 ° 10 10
en effecten 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10 0,2 1,5 5 10
Ontplofb.stof _._)
Detonatie 4,0" 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

2 7 20 40 7 12 25 45 20 25 40 60 45 50 60 80

Brandb.gas °.1 :.;
BLEVE 1--,5 1,5 1,5 l,S l,S l,S 1,5 1,5 1,5 l,S l,S l,S l,S 1,5 1,5 1,5

3 6 15 25 25 25 35 45 75 80 90 100 150 155 160 170

Flash fire o,o
cA-4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

1,0 1,0 1,0 1,0 10 10 10 10 35 35 35 35 65 65 65 65

Fakkel
o,'?<';

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0á';{) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

Brandb.vloeistof
Brand - - - - - - - - - - - - - - - -
Tox.vloeistof
Dispersie - - - - - - - - - - - - - - - -

Tox.gas ~.
1), •

Continue bron 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

0,03 0,03 0,03 0,03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,65 0,65 0,65 0,65 1,3 1,3 1,3 1,3

BLEVE l,S l,S 1,5 1,5 l,S 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1 4 15 25 3 5 15 30 10 15 20 35 20 20 30 45
_3

*)kansgetal (x10 )
schadegetal (slachtoffers per ongeval)



TABEL 17

Materiële schade in de omgeving

Overzicht schadegevallen van de relevante effecten

3 0-100 m
Waarde per m 100-250 m schadestrook

0-100 m 10 10 10 10 75 75 75 75 250 250 250 250 500 500 500 500- - - - - - - - - - - - - - - -
100-200 m 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500 10 75 250 500

stofcat. en effect [schade in f per ongeval] ( x 103)

Ontplofbare stof

Detonatie )875 3600 11000 21500 3800 6600 14000 24400 12000 14500 22000 32500 23000 26000 33000 44000,

Brandbaar gas .
BLEVE 101 101 101 101 750 750 .750 750 2500 2500 2500 2500 5100 5100 5100 5100

Flash fire 65 65 65 65 490 490 490 490 1625 1625 1625 1625 3250 3250 3250 3250

Fakkel 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 7,5 7,5 7,5 25 25 25 25 50 50 50 50

l)Kansgetallen als vermeld in de persoonlijke schade tabel.



TABEL 18

Schade onder verkeersdeelnemers

Persoonlijke schadefactoren

2-baansweg

I
Schadefactor SchadekansI Stofcategorie

I _3I en effect [slachtoffers] ( x 10 )

I
stofi Ontplofbare

i,
I Detonatie 10 4,0
1

i
! Brandbare gassen
i
i DJ:,i BLEVE 75 1,5
II Flash fire 40 44 q~rr

Fakkel 6 5,0 --,",.•.,)

Toxische vloeistoffen

Dispersie n.v.t. n.v.t.

Toxische gassen

Continue bron 4 4,9 3, cr
BLEVE 12 1,5



TABEL 19

Schade onder verkeersdeelnemers

Materiële schadefactoren

2-baansweg

I Stofcategorie
I
I en effect
I

Schadefactor

Cf x 103)

Ontplofbare stof

Detonatie 680

Brandbare gassen

BLEVE 440

280

70

Flash fire

Fakkel

Toxische vloeistoffen
I

! Dispersie
I

n.v.t.

Toxische gassen

Continue bron n.v.t.

n.v.t.BLEVE

Schadekans
_3

( x 10 )

4,0

1,5

44

5,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.



TABEL 20

Schade onder verkeersdeelnemers

Persoonlijke schadefactoren

1-baansweg

., Stofcategorie I Schadefactor SchadekansI
1 _3I en effect , [slachtoffers] ( x 10 )

i Ontplofbare stof

Detonatie 7 4,0

Brandbare gassen

BLEVE 50 1,5

Flash fire 30 44

Fakkel 6 1 5,0

Toxische vloeistoffen I
I
I

,Dispersie
In.v.t. I n.v.t.I
!
i

Toxische gassen I
Continue bron 3 I 49

I
BLEVE 8 1 1,5

I
I



TABEL 21

Schade onder verkeersdeelnemers

Materiële schadefactoren

1-baansweg

I Stofcategorie I Schadefactor

1
Schadekans

I en effect
3 _3

i Cf x 10 ) ( x 10 )
I i I
I

stof I,Ontplofbare
I

:Detonatie 400 I 4,0I
I
I

Brandbare gassen

BLEVE 310 1,5

Flash fire 200 44

Fakkel 70 5,0

Toxische vloeistoffen

Dispersie n.v.t. n.v.L

Toxische gassen

Continue bron n.v.t. n.v.L

BLEVE n.v.L n.v.t.



TABEL 22

Schade onder verkeersdeelnemers

Persoonlijke schadefactoren

In tunnel (4 buizen), lengte 550 meter (overdekte gedeelte) (Drechttunnel)

Stofcategorie Schadefactor Effectkans
_3

en effect [slachtoffers] ( x 10 )
I

onherstelbaar I herstelbaar
I

I

I I ,
,

Ontplofbare stof !
i !
I I
I I!
i Detonatie 233 n.v.t. 4,0

I I
!I I

Brandbare gassen i
I

BLEVE 233 I n.v.L 1,5!
Flash fire 233 79 44

Fakkel 12 12 5,0
I,
! 1
Toxische vloeistoffen IDispersie n.v.t. n.v.L n .v.L

Toxische gassen

Continue bron 69 n.v.t. 49

BLEVE 233 n.v.t. 1,5



TABEL 23

Schade onder verkeersdeelnemers

Materiële schadefactoren

In tunnel (4 buizen), lengte 550 meter (overdekte gedeelte) (Drechttunnel)

Stofcategorie Schadefactor (fx 104) Effectkans
_3

en effect onherstelbaar herstelbaar ( x 10 )

I
Ontplofbare stof I

I I
Detonatie i 155 n.v.t. 4,01

!
I Brandbare Igassen !
BLEVE 155 n.v.t. 1,5

Flash fire 155 53 44

Fakkel 7,7 7,7 5,0

Toxische vloeistoffen

Dispersie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toxische gassen

Continue bron n.v.t. n.v.t. n.v.t.

BLEVE 155 n.v.t. 1,5



TABEL 24

Schade aan tunnels

Schade kans aan de tunnel ten gevolge van verschillende effecten

Stofcategorie I Schadekans Kans opt
I
I

(effectkans) herstelbare onherstelbareen effect I
i

I _3
f ( x 10 ) I schade schade
i
,

tunnel tunnel

I Ontplofbare stof i

Detonatie 4,0 n.v.t. 1

1 :Brandbare gassen ,

BLEVE : 1,5 " , n.v.t. 1I

Flash fire 44 r::... ~?:-;- 0,5 0,5
I

Fakkel t 5,0 -- 0,99 0,01
j

I.
vloeistoffen!Toxische

I Dispersie I n.v.t. I n.v.t. n.v.t.I
I ! I
I I I

I Toxische
i

I I
gassen II Continue bron

I
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

BLEVE 1,5 n.v.t. 1
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1. INLEIDING

In deze bijlage wordt aan de hand van de verkeerssituatie rond de

Drechttunnel geschetst op welke wijze het beslissi~gsmodel kan

worden toegepast.

Er worden 4 routes beschouwd

de "lange" tunnel route voor vergelijking met de omleidingsroute

via Papendrecht;

de "korte" tunnelroute voor vergelijking met de omleidingsroute

via de stadsbrug;

de omleidingsroute via Papendrecht en

de omleidingsroute via de stadsbrug.

In figuur 1 zijn de verschillende trajecten aangegeven.

De indeling van deze bijlage is alsvolgt:

In hoofdstuk 2 wordt de indeling in wegtypen van de verschillende

routes beschreven ..Hoofdstuk 3 toont het vaststellen van het schade-

gebied aan weerszijde van de weg en het opdelen van deze weg. Hoofd-

stuk 4 beschrijft de wijze waarop de omgeving, zowel naar inwoner-

dichtheid als waardedichtheid, wordt geïnventariseerd.

Het rekenschema wordt uitgevoerd en toegelicht in hoofdstuk 5, waar-

na in hoofdstuk 6 de bewerking van het resultaat volgt.

Hoofdstuk 7 behandelt de zogenaamde uitsplitsingen en toont hoe het

rekenresultaat is opgebouwd.

Hoofdstuk 8 behandelt de bijdrage van de verschillende stofcatego-

rieën. In hoofdstuk 9 wordt een hardheidstest toegepast, dat wil zeg-

gen de veranderlijkheid van het rekenresultaat wordt getest.

In hoofdstuk 10 wordt aangegeven op welke wijze de economische waar-

de van de tunnelverbinding wordt berekend.

In hoofdstuk 11 wordt een korte slotbeschouwing gegeven.
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2. DE ONDERSCHEIDEN WEGTYPEN

2.1 Algemeen

Het vaststellen van het wegtype heeft in eerste instantie tot doel

de schadeomvang onder de weggebruikers vast te leggen. Daarnaast kan

door het wegtype te kiezen desgewenst een globale ongevalsfrequentie

worden vastgesteld. Deze globale ongevalsfrequentie wordt echter al-

leen toegepast indien, om welke reden dan ook, niet van specifieke

gegevens gebruik gemaakt kan worden.

Indien dit laatste het geval is dan kunnen de in deze paragraaf ge-

noemde globale ongevalsfrequenties worden gebruikt.

2.2 De tunnelroutes

Beide tunnelroutes bestaan uit 2-baanswegen en behoren tot de auto-

snelweg.

De, gemiddelde, ongevalsfrequentie voor deze typen is 2.10-7 onge-
-1 -1

vallen.vtg .km . Deze ongevalsfrequentie geldt tevens voor het over-

dekte gedeelte van de tunnel en is een gemiddeld cijfer voor tunnels

in Nederland.

2.3 De omleidingsroute via de stadsbrug

Deze route bestaat geheel uit een 1-baansweg en is gelegen binnen de

bebouwde kom.

De, gemiddelde, ongevalsfrequentie voor wegen binnen de bebouwde kom
-7 ~1 -1

is 7.10 ongevallen.vtg .km .

2.4 De omleidingsroute via Papendrecht

In deze route zijn alle te onderscheiden wegtypen aanwezig, namelijk

vanaf de splitsing A15/A16, ten noorden van Dordrecht, tot aan Papen-

drecht is autosnelweg, vervolgens tot aan de aansluiting op de

Laan der Verenigde Naties een 2-baansweg, respectievelijk autosnelweg

en tenslotte tot aan de aansluiting op de A16 een l-baansweg, geheel

binnen de bebouwde kom gelegen.
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De respectieve, gemiddelde, ongevalsfrequenties z~Jn:
-7 -1 -1voor de autosnelweg 2.10 ongevallen.vtg .km ;
-7 -1 -1

voor de 2-baansweg, 5.10 ongevallen.vtg .km ;
-7voor de 1-baansweg, gelegen binnen de bebouwde kom, 7.10 onge-

-1 -1
vallen.~tg .km

De toegepaste ongevalsfrequenties worden in bijlage 3 onderbouwd. In

hoofdstuk 9 wordt aan de hand van de hardheidstest nagegaan wat de

invloed is op het rekenresultaat indien gebruik wordt gemaakt van

specifieke ongevalsfrequenties.
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3. VASTSTELLEN SCHADEGEBIED EN TRAJECTOPDELING

Ten behoeve van de rekenmethodiek worden zogenaamde schadegebieden

onderscheiden.

Deze potentiële schadegebieden liggen tot op 250 m aan weerszijden

van de weg. In dit schadegebied.worden 2 stroken onderscheiden:

o - 100 m en 100 - 250 m vanaf de weg-as. Door langs de weg de

schadestroken te tekenen wordt het te beschouwen gebied afgeba-

kend.

Nadat de schadestroken zijn getekend wordt het traject opgedeeld

in stukken van minimaal 500 m.

De figuren 2 en 3 geven de trajectindeling van de omleidingsroutes

via de stadsbrug, figuur 4 t/m 6 de trajectindeling van de beide

tunnelroutes en figuur 6 t/m 9 de trajectindeling van de omleidings-

route via Papendrecht.
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4. INWONER- EN WAARDEDICHTHEID

Van de na de opdeling onstanedeeltrajecten wordt nu de inwoner-

dichtheid en waardedichtheid vastgesteld. De verkregen dichtheden

worden per schadestrook ingedeeld in de bijbehorende klasse.

Aan de hand van de "korte" tunnelroute zal de vaststelling van de in-

woner- en waardedichtheid nader worden toegelicht.

Aan de hand van het eerste traject (zie bovenstaande schets) van

de omleidingsroute via de stadsbrug wordt de wijze waarop de om-

geving wordt gekarakteriseerd nader toegelicht.

Eerste traject (vanaf uitvoegstrook):

schadestrook 0-100 m

ten noorden van de weg is geen woonbebouwing aanwezig;

ten zuiden van de weg

het eerste gedeelte is leeg gebied (ca. 25% van de schadestrook),

dan volgt een bebouwd gedeelte met, naar schatting (aan de hand

van de totale hoeveelheid in dat vierkant (2509)), 500 inwoners

(ca. 75% van de schadestrook).

Gemiddeld àus: 0,25xO+0,75x500 = 375 inwoners.
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"Overall" gemiddelde (beide zijden van de weg):

375+0 = 188 inwoners.
2

Oppervlakte schadestrook: 75 (breedte van de schadestrook in de

omgeving) x 500 m (lengte schadestrook langs de weg) x 2 (beide

zijden van de weg) = 75.103 m2 (omdat de aanwezigen niet homogeen

over het gebied verdeeld zijn wordt de inwonerdichtheid per scha-

destrook bepaald).

Inwonerdichtheid: 75~~~3 x 103 = 2,5 inw./l03 m2 en behoort tot de

klasse 0,4-2,6 met 1,5 als klassemidden.

Schadestrook 100-250 m:

ten noordp.n van de weg is geen woonbebouwing aanwezig;

ten zuiden van de weg:

het eerste gedeelte is leeg gebied (ca. 20%). In het resterende

gedeelte (80%) is veel woonbebouwing aanwezig. Aan de hand van

het inwoneraantal van het kaartvierkant (2509) wordt het aantal

aanwezigen in de schadestrook geschat op ca. 1800.

Gemiddeld dus 0,8x1800+0,2xO = 1440.
1440+0 ,

Gemiddeld over beide zijden van de weg: 2 = 720 1nwoners.

Oppervlakte schadestrook: 150 m (strookbreedte) x 500 m (lengte

van de schadestrook langs de weg} x 2 (beide zijden van de weg)
3 m2.= 150.10, . 720

Inwonerd1chthe1d = 150.103 x 103 = 4,8 inw./103 m2 en behoort

tot de klasse 2,6-7,4 met 5 als klassemidden.

De waardedichtheid van de beide schadestroken wordt berekend uit

de inwonerdichtheid n.l. door deling met het aantal inwoners per

woning (3) en vervolgens te vermenigvuldigen met de herstelkosten.

De waardedichtheid wordt uitgedrukt per m2.

0-100 m schadestrook

235 x f 130.000 = f 108.300/103 m2 ofwel f 108,-/m2 en behoort tot

de klasse 20-130 met f 75,-/m2 als klassemidden.

0-250 m schadestrook

438 x f 130.000 = f 208.000/103 m2 ofwel f 208.-/m2 en behoort tot

de klasse 130-370 met f 250.-/m2 als klassemidden.

De overige gedeelten van de trajecten worden op analoge wijze geïn-

ventariseerd.

Het resultaat van de inventarisatie wordt onderstaand weergegeven.
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Tabel A. Tunneltraject ten behoeve van vergelijking met de omleiding

via de stadsbrug (totale lengte: 2,9 km).

Lengte [km] 1,1 1,2 0,55

2-baansweg

Wegtype schade- ASW1) ASW tunnel

strook

Inwoner 0-100 0,2 0,2 n.v.t.

dicht-

heidsklasse 100-250 1,5 1,5, n.v. t.

[inw./103 m2]

Waarde 0-100 10 10 n .v.t.

dicht-

heidsklasse 100-250 75 75 n.v.t.

U/m2]

1) autosnelweg

Tabel B Tunneltraject ten behoeve van vergelijking met de omleiding

via Papendrecht (totale, lengte: 7,1 km)

Lengte [km] 0,9 2,9 1,0 1,1 1,2 0,55

I

2-baansweg

Wegtype schade- ASW ASW ASW ASW ASW tunnel

strook
I

Inwoner 0-100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 n .v,t.

dicht-

heidsklasse 100-250 0,2 0,2 1,5 1,5 1,5 n.v. t.

[inw./103 m2]

Waarde 0-100 10 la 10 la la n.v.t.

dicht-

heidsklasse 100-250 la 10 7S 75 75 nv i t .

U/m2]
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Tabel C. Omleiding via de stadsbrug (totale lengte: 6,3 km)

Lengte [km] 0,5 0,5 0,5 0,4 0,9 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5

1-baansweg

Wegtype schade bi 1) bi bin bin bin bin bin bin bin brugl.n l.n

strook

Inwoner 0-100 1,5 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 n.v.t.

dicht-

heidsklasse 100-250 0,2 1,5 5 1,5 0,2 0,2 1,5 0,2 1,5 n.v.t.

[inw./103 m2]

Waarde 0-100 75 la 75 75 la la 75 la 10 n.v.t.

dicht-

heidsklasse 100:"250 la 75 250 250 10 la 75 la 75 n.v.t.

U/m2]

1) wegen binnen de bebouwde kom

Tabel D. Omleiding via Papendrecht (totale lengte: 15,9 km)

Lengte [km] 2,3 1,0 0,7 1,9 1,1 1,4 0,9 0,9 1,5 1,4 2,1 0,7

2-baansweg 3

Weg type ASW ASW ASW ASW ASW bin. ASW ASW ASW ASW b i 2) bruggenl.n

I
Inwoner 0-100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,2 1,5 n.v.t.

dichtheids-

klasse 100-250 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 0,2 0~2 0,2 1,5 n.v.t.

Waarde 0-100 la la la la la la 75 10 10 10 75 n.v.t.

dichtheids-

klasse 100-250 la 10 la 10 la la 75 la 10 10 75 n.v.t. I
1) wegen buiten de bebouwde kom

2) 1-baansweg

Met behulp van de vorenstaande gegevens, verkregen uit de inventa-

risatie, wordt het rekenschema toegepast.
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~:

5 . HET REKENSCHEMA

5.1 Inleiding

Zoals op blz. 21 van het handboek is aangegeven wordt de verwach-

tingswaarde voor schade berekend uitgaande van de algemene formule:

Verw. waarde = L f. W. L. + ft CWt + W ) + V~ ~ ~ e

W. = EV- of ELA-factor uit de tabellen; de waarde is afhankelijk van~
de omgevingscombinatie en/of wegtype.

Wt = EV- of ELA-factor uit de tabellen met betrekking tot schade aan

of in de tunnel.

W = Economische schade door wegvallen van de tunnel verbinding. Dee
hoogte hiervan wordt vastgesteld in aanhangsel 2.

V = Ritkosten voor de beschouwde route.

De totale EV- of ELA-waarde ontstaat nu uit sommatie van de termen

uit de formule. De kostenfactor V wordt apart beschouwd.

Bij de hier volgende toepassing van het model zijn twee beschouwingen

uitgewerkt:

1. vergelijking van directe schade ten gevolge van het vrijkomen van

gevaarlijke stoffen.

2. vergelijking van totale schade ten gevolge van het transport van

gevaarlijke stoffen, hierin is dus ook betrokken:

schade ten gevolge van normale verkeersongevallen;

schade ten gevolge van ritkosten;

schade ten gevolge van extra ritkosten van alle verkeer bij

het wegvallen van de tunnelverbinding.

5.2 De gehanteerde ELA-grenswaarden

Om voor een bepaalde situatie een ELA-waarde te berekenen is het

noodzakelijk een zogenaamde ELA-grenswaarde vast te stellen. Met

andere woorden een zodanige waarde te kiezen waarboven een schade-

omvang tot "groot" ongeval wordt gerekend. De vaststelling van de

hoogte van deze waarde zal dienen te geschieden door de gebruiker.

De mogelijkheid om op deze manier grotere ongevallen zwaarder te

waarderen, stelt de gebruiker in staat de invloed van veronderstelde
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5.3

5.3.1

1.13

risico-aversie op het keuzeprobleem na te gaan. Op dit moment is er

geen algemeen inzicht in het verloop van risico-aversie.

In deze studie zijn vooralsnog de volgende grenswaarden gekozen:

(zie ook blz. 44 in het handboek)

Voor persoonlijke schade: 20 slachtoffers.
6Voor materiële schade f 10.10 ,-

Vergelijking van directe schade

Tunnelroute met betrekking tot de omleiding via de stadsbrug

Aan de hand van deze tunnelroute zal de wijze waarop de EV- en ELA-

waarden worden berekend nader worden uiteengezet.

In tabel Al) (blz.1.8) is de inv~ntarisatie van de omgeving van de

route samengevat.

In tabel Ivan het handboek zijn de voor 2-baanswegen van toepassing

zijnde EV-factoren gegeven.

In deze factoren zijn tevens-de slachtoffers onder de verkeersdeel-

nemers verdisconteerd. (N.B. schade ten gevolge van het initiële on-

geval is niet in ue factor opgenomen, deze bijdrage wordt apart vast-

gesteld (par. 5.4).

Aan de hand van tabellen tabel A wordt nu alsvolgt de EV-waarde

bepaald voor slachtoffers.

Ie kolom + 2e kolom tabel A:

lengte 2,3 km, combinatie dichtheid inwoners: 0,2/1,5. Uit tabel 1
''3,1- -3 -1 .

volgt een EV -factor ~.10 .slachtoffers.ongeval
s -7 -1 -1

Ongevalsfrequentie voor deze weg is: 2.10 ongevallen.vgt .km

(gemiddelde waar~;). 1!-.1- -3 ",.6~ -7 -1
EV -waarde: 2.10 x2,3 x 2~.10 = ~2.10 slachtoffers.vtgs

!-~' -3 -1
geldt een EV -factor: ~.10 slachtoffers.vtg

s -7 -1 -1
voor tunnels: 2.10 ongevallen.vtg .km

Voor de gehele tunnel

De ongevalsfrequentie

(gemiddelde waarde).
2~r. -3 -7

EV -waarde: 4~.10 x 2.10
s -7 -7

Totaal: 0,92.10 + 0,84.10

~n -8= g,-4.10
:PIt. -7= tr·g. 10

-1
slachtoffers.vtg

. -1
slachtoffers.vtg

1) Tabellen aangeduid met lettercode staan in deze bijlage; tabellen

met cijfercode zijn vermeld in het handboek.
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Aan de hand van tabel 2 en tabel A wordt de EV -waarde alsvolgt be-
m

paald:

Ie kolom + 2e kolom tabel A:

lengte 2,3 km, combinatie waardedichtheid 10/75. Uit tabel 2 volgt

een EV -factor van 14~f.ongeval-1.
m -7 -1 -1

Ongevalsfrequentie voor deze weg: 2.10 ongevallen.vtg .km .
3 _I <>,081 -3 -1

EV -waarde: 2,3 x 1,5.10 x 2.10 = 0,69.10 f.vtg .m

V3~:& ~et€lehele tu~~.,~\"ge~dt een EVm:iactor van.
(~= ~6 f.ongeval (tabel 2).

-7 -1 -1De ongevalsfrequentie voor tunnelsi~~2.10 ongevallen.vtg .km .
2 -7 "."38~. -2 -1

EV -waarde: 3300.10 x 2.10 = h ~10 f.vtg .m -r:r. . l
-3 -2 'lA -3 -1

Totale EV -waarde: 0,69.10 + 6,6.10 = ~~10 f.vtg· afgerond
m

67.10-3 f.vtg-1

Op analoge wijze worden de ELA-waarden bepaald.

Aan de hand van tabel 5 en tabel A wordt al~volgt de ELA -waardes
berekend.

Ie kolom + 2e kolom tabel A:

lengte: 2,3 km, combina~ie .gichtheid inwoners: 0,2/1,5. Uit tabel 5
" I'110 " -1

volgt een ELA -factor: 0.-,'2 slachtoffers.ongevals

-7 -1 -1Ongevalsfrequentie: 2.10 ongevallen.vtg .km .
-7 0;<;'" -8 -1

ELA -waarde: 2,3 x 0,2 x 2.10 = ~.10 slachtoffers.vtg .s
1 •.•••

2. "",fr IQ"
-1De ELA -factor voor een tunnel is: ~slachtoffers.ongevals

(tabel 5) .
-7 -1 ~1Ongevalsfrequentie voor tunnels: 2.10 ongevallen.vtg .km .

ELA -waarde: 0,40 x-2-:In=-7--::::j!.~10-8slachtoffers.vtg-1.
s

011

Totaal ELA -waarde: 9,2.10-8 + 8.10-8 = ~.10-7 slachtoffers.vtg-1s
Voor de vaststelling van de ELA -waarde is, zoals volgt uit tabel Am
en tabel 6, alleen de ELA -factor voor de tunnel van belang:

_~ -1 m
3.Q.Q..:-tfJ- f.ongeval .

-7 -1 -1Ongevalsfrequentie: 2.10 ongevallen.vtg .km
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5.3.2

5.3.3

1.15

l,3"
3 7' -3 -1

ELA -waarde: 300.10 x 2.10- =~.10 f.vtg .m

Samenvattend:

EV -waarde:s
ELA -waarde:s
EV -waarde:m
ELA -waarde:m

-7 -1
1,8.10 slachtoffers.vtg

-7 -11,7.10 slachtoffers.vtg

67.10-3 f.vtg-1

60.10-3 f.vtg-1

Uit het bovenstaande blijkt dat alleen die kolommen te zamen kunnen

worden genomen waarvoor eenzelfde ongevalsfrequentie geldt. Bij meer-

dere ongevalsfrequenties dient de berekening vaker te worden uitge-

voerd.

Op dezelfde wijze als hiervoor worden nu ook de overige route-alter-

natieven doorgerekend. Volstaan zal echter ~orden met het vermelden

van het resultaat.

De omleidingsroute via de stadsbrug

Aan de hand van de inventarisatietabel C in hoofdstuk 5 worden met

behulp van de van toepassing zijnde factoren de EV- en ELA-waarden

bepaald (tabel 3 en 4, respectievelijk tabel 6 en 7).

De resultaten zijn:

EV -waarde:s
EU -waarde:s
EV -waaràe:

m
ELA -waarde:m

-77,7.10
-77,7.10
-37,3.10

o

-1
slachtoffers.vtg

-1
slachtoffers.vtg

-1
f.vtg

-1
f.vtg

De "lange" tunnelroute

Het rekenschema voor de "lange" tunnelroute resul.teert in:

-7 -1EV -waarde: 3,7.10 slachtoffers.vtg
s -7 -1

ELA -waarde: 3,6.10 slachtoffers.vtgs

EV -waarde: 68.10-3 f.vtg-1m
ELA -waarde: 60.10-3 f.vtg-1m
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5.3.4

5.3.5

5.3.6

De omleidingsroute via Papendrecht

De omgeving van de omleidingsroute via Papendrecht leidt tot de

volgende resultaten:

-7 -1
EV -waarde: 9,8.10 slachtoffers.vtg
s -7 -1

ELA -waarde: 9,8.10 slachtoffers.vtgs

-3 -1
EV -waarde: 9,9.10 f.vtg

m -1
ELA -waarde: 0 f.vtgm

Omleiding via de stadsbrug vanaf opsplitsing A15/A16

Om in één keer de drie principieel mogelijke routes te kunnen

vergelijken kan naast de "lange" tunnelroute en de omleidingsroute

via Papendrecht de omleidingsroute via de stadsbrug, gerekend

vanaf de opsplitsing A15/A16, worden beschouwd.

Volstaan wordt met de vermelding van de resultaten van deze 3 routes.

Route

Slachtoffers Materieel

EV ELA EV ELA
j • -1 -1[slachtoffers.vtg ] [f. vtg ]

(X10:-7) (x10-3)

3,7 3,6 68' 60

11,8 11 ,8 11 ,8 0

9,6 9,6 8,3 0

Lange tunnel route

Omleiding via Papendrecht

"Lange" omleiding via
Stadsbrug

De resultaten hiervan worden alleen ter illustratie gegeven en zullen

niet nader worden beschouwd.

Resultaten

De in het voorafgaande berekende EV- en ELA-waarden worden onder-

staand in diagrammen gerangschikt. Opgemerkt dient te worden dat de

thans berekende waarden alleen betrekking hebben op schade ten ge-
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volge van het vrijkomen van lading. De schade ten gevolge van nor-

male verkeersongevallen zonder effecten van gevaarlijke stoffen

wordt in paragraaf 5.4 besproken.

"korte" tunnelroute versus omleiding via stadsbrug

(x10-7

Tu

Slachtoffers
-1

slachtoffers.vtg

Om1.

Materieel

(x10-3 f.vtg-1)

Tu Oml.

ELA 1,7 7,7

-
67 7,3

60 0

EV 1,8 7,7

De voorkeursroutes, op basis van de laagste EV- c.q. ELA-waarden,

kunnen 'dan door middel van asterisken worden aangegeven.

Slachtoffers Materieel

Tu Oml. Tu Om1.

EV

ELA

"lange" tunnelroute versus omleiding via Papendrecht

Slachtoffers Materieel

(x10-7 -1 -3 -1slachtoffers.vtg ) (x10 f.vtg )

Tu Om1. Tu Om1.

EV 3,7 9,8 68 9,9

ELA 3,6 9,8 60 0
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5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Op .basis van de laagste waarden is de voorkeursroute:

Slachtoffers Materieel

Tu Tu Oml.Oml.

EV

ELA i'~

Vergelijking van totale schade

Schade ten gevolge van normale verkeersongevallen

De schade tengevolge van zogenaamde normale verkeersongevallen

wordt onderscheiden in slachtoffers en materiële schade. De schade . \

omvang voor beide bedraagt resp. 1/6 slachtofferen f 0,02.106. ~ C>~jQ.'H')'

De onderbouwing van deze factoren wordt gegeven in bijlage 3.

De ritkosten

Naast materiële schade ontstaan door vrijkomen van gevaarlijke lading

en gewone verkeersongevallen kan nog een schadepost worden onder-

scheiden: de ritkosten.

In deze studie wordt uitgegaan van een kilometerprijs van f 1,50.vtg-1.

De economische waarde van de Drechttunnel

De economische waarde van de Drechttunnel wordt bepaald door het

tijdverlies en extra ritkosten, tengevolge van omrijden van alle

motorvoertuigen.

,Vastgesteld is dat de verwachtingswaarde voor economische schade
Iz, z _3 - 1
~.10 f.vtg bedraagt.

In annex 1 wordt nader op de berekeningswijze ingegaan.

Resultaten

De resultaten zoals vermeld in paragraaf 5.3.6 moeten, omdat nu rit-

kosten, normale verkeersongevallen'alsmede economische waarde van

een tunnel ook worden beschouwd, worden verhoogd met de volgende waarden.
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Voor de korte tunnelroute
-7 -1 -1

lengte 2,9 km; ongevalsfrequentie 2.10 ongevallen.vtg .km
-7 6 -3-1t.a.v. materiële schade 2,9 x 2.10 x f 0,02.10 = 11,6.10 f.vtg .

-7 -7 -1t.a.v. slachtoffers 2,9 x 2.10 x 1/~ = 1,0.10. slachtoffers.vtg
~ -3 -1

~.a.v. ritkosten 2,9 x 1,50 = 4350.10 f.vtg .
... -3 -1

.t.a.v. economische waarde tunnel = ·~.10 f.vtg .
11.; 2-

Voor de omleidingen via de stadsbrug
-7 -1 -1lengte 6,3 km; ongevalsfrequentie 7.10 ongevallen.vtg .km

-7 6 -3-1t.a.v. materiële schade 6,3 x 7.10 x f 0,02.10 = 88,2.10 f.vtg .
-7 -7 -1t.a.v. slachtoffers 6,3 x 7.10 x 1/6 = 7,4.10 slachtoffers.vtg

-3 -1
t.a.v. ritkosten 6,3 x 1,50 = 9450.10 f.vtg .

Voor de lange tunnelroute
-7 -1 -1lengte 7,1 kg; ongevalsfrequentie 2.10 ongevallen.vtg .km .

-7 6 -3-1t.a.v. materiële schade 7,1 x 2.10 x f 0,02.10 = 28,4.10 f.vtg .
-7· -7 -1

t.a.v. slachtoffers 7,1 x 2.10 x 1/6 = 2,4.10 slachtoffers.vtg

t.a.v. ritkosten 7,1 x 1,50 = 10.650.10-3 f.vtg-1.
-3 -1t.a.v. economische waarde tunnel = ~~8.10 f.vtg .

I.Z, :t.

Voor de omleiding via Papendrecht
-7 -7

lengte 15,9 km; ongevalsfrequentie 2.10 (11,7 km), 7.10 (2,1 km),

5.10-7 (1,4 km) en 2.10-7 (0,7 km) ongevallen.vtg-1.km-1

-7 -7 -7t.a.v. materiële schade (2.10 x 11,7 + 7.10 x 2,1 + 5.10 x 1,4
-7 6 -3-1+ 2.10 x 0,7) x f 0,02.10 = 93,0.10 f.vgt .

-7 -7 -7
t.a.v. slachtoffers (2.10 x 11,7 + 7.10 x 2,1 + 5.10 x 1,4 +

-7 . -7 -1
2.10 x 0,7) x 1/6 = 7,8.10 slachtoffers.vtg

-3 -1
t.a.v. ~itkosten 15,9 x 1,50 = 23.850.10 f.vtg .

Samengevat:

korte tunnelroute versus omleiding via stadsbrug

Slachtoffers

(x10-7 slachtoffers.vtg-1)

Tu Oml.

Materieel

(x10-3 f.vtg-1)

Tu Oml.

EV 2,8 15,1 4582 9546

ELA 1,7 7,7 214 o
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lange tunnelroute versus omleiding via Papendrecht

Slachtoffers Materieel

(x10-7 -1 -3 -1slachtoffers.vtg (x10 f.vtg )

Tu Oml. Tu Oml .

EV 6,1 17,6 10.900 23.953

ELA 3,6 9,8 214 0

Op basis van de laagste waarde is de voorkeursroute:

korte tunnelroute versus omleiding via de stadsbrug

Slachtoffers Materieel

Tu Oml. Tu Oml.

EV

ELA *

lange tunnel route versus omleiding via Papendrecht

Slachtoffers Materieel

Tu Oml. Tu Oml.

EV
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6.

6.1

6.1.1

6.1. 2

BEWERKING VAN HET RESULTAAT

Vergelijking van directe schade

Categorie indeling

Het resultaat van hetrekenschema en de daaruit voortvloeiende

karakterisering via de EV- en ELA-waarden geeft voor beide alter-

natieven eenzelfde beeld.

Voor slachtoffers valt de voorkeur uit voor de tunnelroute zowel

voor wat betreft EV-waaràe als ELA-waarde.

Wat betreft de materiële schade is ten aanzien van zowel de EV -m
waarde als de ELA -waarde de voorkeur voor de omleidingsroute. Deze

m
voorkeur wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de verwachtingswaarde

van materiële schade aan de tunnel.

Voor de uiteindelijke keuze is de ligging van het omslagpunt met

betrekking tot de afweging persoonlijke schade/materiële schade van

belang; met andere woorden, de verhouding tussen het verschil in

verwachtingswaarde voor slachtoffers en het verschil in verwachtings-

waarde voor materiële schade tussen beide röutes.

In het beslissingsmodel wordt deze situatie teruggevonden onder

categorie 2.

Waardering

Afhankelijk ~an de waardering die de beslisser aan de onderscheiden

schade toekent, zal tot een voorkeur voor één van de beschouwde

routes kunnen worden gekomen. In de methodiek wordt dit expliciet

gemaakt door het afleiden van grenswaarden voor risico-aversie en

voor afweging. --~--- -.-

Zoals in het beslissingsmodel is beschreven, wordt hiervoor gebruik

.gemaakt van de verschillen tussen de beide routes voor de berekende

EV- en ELA-waarden (de ev- en ela-waarden).
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Er ontstaat dan:

voor de "korte" tunnelroute versus omleiding via stadsbrug

ev = (EV-waarde tunnelroute - EV-waarde omleidingsroute)

Slachtoffers

(x10-7 slachtoffers.vtg-1)

ev - 5,9

ela - 6,0

Materieel
-3 -1

(x10 f.vtg )

59,7

60

Het bovenstaand keuzeprobleem betreft hier de afweging tussen een

lagere verwachting~waarde voor slachtoffers en een hogere verwachtings-

waarde voor materiële schade.

De afweging vindt plaats door bepaling van het omslagpunt a . Dito
omslagpunt is de verhouding tussen de materiële schade en de ver-

wachtingswaarde voor het aantal slachtoffers.

evma = - --o ev s
=

-3
59,7.10

-75,9.10
= f 101.000/slachtoffer

Met andere woorden er bestaat een voorkeur voor de tunnelroute

indien de kosten welke men wil maken om een slachtoffer te voorkomen
, ,

minimaal f 101.000,- bedragen.

voor de "lange" tunnelroute versus omleiding via Papendrecht

Slachtoffers

(x10-7 slachtoffers.vtg-1)

ev -6,1

ela -6,2

Materieel

(x10-3 f.vtg-1)

58,1

60

In dit geval bedragen de kosten per slachtoffer:

ev -3
m 58,lx10

f 95.000,-a = - -- = =
0 ev -7s 6,lx10

Bovenstaande waarden kunnen worden vergeleken met in de praktijk

gemaakte extra kosten om slachtoffers te voorkomen.
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6.2

6.2.1

6.2.2

1.23

In aanhangsel 1 is een overzicht gegeven van de in verschillende

landen gedane uitgaven ter voorkoming van slachtoffers.

Vergelijking van totale schade

Categorie indeling

Het resultaat van het rekenschema en de daaruit voortvloeiende

karakterisering van de EV- en ELA-waarden geeft van beide alter-

natieven eenzelfde beeld.

Voor slachtoffers gaat zowel voor wat betreft de EV- en ELA-waarde

de voorkeur uit naar de tunnelroute.

De materiële schade geeft een ander beeld te zien. Voor wat betreft de

EV-waarde gaat de voorkeur uit naar de tunnelroute.

Voor de ELA-waarde daarentegen gaat de voorkeur uit naar de omleidings-

route.

In het beslissingsmodel wordt deze situatie teruggevonden onder

categorie 4A2 en wel situatie a).

Afweging en risico aversie

Indien de afweging sterk gericht is op slachtoffers, dus dat slacht-

offers zwaarder worden gewogen dan materiële schade, dan is er voor-

keur voor de tunnelroute.

Er is eveneens sprake van voorkeur voor de tunnelroute indien er een

zwakke risico-aversie is.

Er is voorkeur voor de tunnelroute indien voldaan wordt aan:

evmof u < 1 - --ela
m

elam- --elas
of a >

Er ontstaat dan het volgende beeld:

voor de korte tunnelroute ~ersus omleiding via de stadsbrug
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Slachtoffers

(x10-7 slachtoffers.vtg-1

ev -12,3

Materieel

(X10-3 f.vtg-1)

-4964

ela - 6,0 214

Er is nu voorkeur voor de tunnel route indien de gehanteerde

waarde voor risico-aversie (u) kleiner of gelijk is aan:

u < -4964.10-31 - ----= 24
214.10-3

of

de gehanteerde waarde voor extra kosten ter voorkoming van één

slachtoffer groter of gelijk is aan:

a > - 214.10-3

-6.10-7

, -1= 357.000 f.slachtoffer

voor de lange tunnelroute versus omleiding via Papendrecht

Slachtoffers

(X10-7 slachtoffers.vtg-1
Materieel

-3 -1(x10 f.vtg )

ev -11 ,5 -13.053

ela - 6,2 214

In dit geval is er voorkeur voor de tunnelroute indien de gehan-

teerde waarde voor risico-aversie (u) kleiner of gelijk is aan:

-3
u < 1 - -13.053.10 = 62

214.10-3
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of

de gehanteerde waarde voor extra kosten ter voorkoming van één

slachtoffer groter of gelijk is aan:

a > 214.10-3 1------- = 357.000 f.slachtoffer-
-6.10-7

Wordt niet aan één van de genoemde voorwaarden voldaan dan valt

het probleem in categorie 4B omdat noch op basis van risico-aversie

alleen noch op basis van afweging alleen een voorkeur kan worden

aangegeven.
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7. UITSPLITSINGEN

7.1 Algemeen

De EV- en ELA-waarden behorende bij directe schade kunnen worden

gesplitst in hun samenstellende delen n.l.:

a. slachtoffers onder de verkeersdeelnemers tengevolge van het

vrijkomen van lading zowel op de weg als in de tunnel;

b. slachtoffers in de omgeving tengevolge van het vrijkomen van

gevaarlijke stoffen;

c. materiële schade onder de verkeersdeelnemers tengevolge van

het vrijkomen van lading;

d. schade in de omgeving tengevolge van het vrijkomen van lading;

Door middel van diagrammen wordt aangegeven hoe het resultaat

uitwerkt voor de diverse schadegroepen in de beschouwde situa-

ties.

7.2 Korte tunnel~oute versus omleiding via stadsbrug

7.2.1 Slachtoffers en materiële schade in de omgeving (excl. tunnel)

De berekeningswijze is dezelfde als toegepast voor de geaggregeerde

schadefactoren welke is beschreven in paragraaf 5.1. Aan de hand

van de berekening van de EV -waarde voor de tunnelroute ten aan-s
zien van de omgeving, zal een en ander worden verduidelijkt.

Aan de hand van tabel 8 en tabel A wordt nu alsvolgt de EV -s
waarde bepaald.

Ie kolom + 2e kolom tabel A:

lengte 2,3

Uit tabel
-1

val

km combinatie omgevingsklasse 0,2/1,5.
-3

8 volgt nu een EV -factor van 5,5.10 slachtoffers.onge-s

-7 -1 -1Ongevalsfrequentie voor de weg: 2.10 ong~vallen.vtg .km

2.10-7 -3 -7 -1Dus: EV -waarde: x 2,3xS,5.10 = 0,03.10 slachtoffers.vtgs
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Op dezelfde wijze kan de ELA -, de EV - en de ELA -waarde wordens m m
bepaald.

Slachtoffers Materieel
-7 -1 -3 -1(x10 slachtoffers.vtg ) (x10 f.vtg )

Tu Om 1. Tu Oml.

EV 0,03 0,8 0,17 4,3

ELA 0 0,06 0 0

Op basis van schade aan en in de omgeving van de route is de

voorkeursroute ten aanzien van de verschillende verwachtings-

waarden als volgt:

Slachtoffers Materieel

Tu Om1. Tu Oml.

EV

ELA

Ten aanzien van schade in de omgeving (niet aan de tunnel) is

er dus voorkeur voor de tunnelroute zowel bij beschouwing van

slachtoffers als materiële schade.

7.2.2 Slachtoffers en materiële schade op de weg, in en aan de tunnel

Slachtoffers_ --~-_._-~~-- Materieel

(x10-7 -1 -3 -1slachtoffers.vtg ) (x10 f.vtg )

Tu Oml. Tu Om 1.

EV 1,7 7,1 67 2,5

ELA 1,7 6,7 60 0
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De routevoorkeur ten aanzien van de verschillende verwachtings-

waarden is daarmee als volgt:

Slachtoffers Materieel

Tu Om1. Om1.Tu

EV i': *

ELA

Ten aanzien van slachtoffers en materiële schade op de weg en

aan de tunnel is er dus geen eenduidige voorkeur.

Lange tunnelroute versus omleiding via'Papendrecht

Slachtoffers en materiële schade in de omgeving

Slachtoffers

(x10-7 slachtoffers.vtg-1)

Tu Oml.

Materieel

(x10-3 f.vtg-1)

Tu Oml.

EV 0,08 4,90,9 0,3

ELA 0,07 o oo

De routevoorkeur is nu ten aanzien van de verschillende verwach-

tingswaarden als volgt:

Slachtoffers Materieel

Tu Om1. Tu Om1.

EV

ELA

Er is zowel voor materiële schade als slachtoffers eenduidige

voorkeur voor de tunnelroute.
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7.3.2 Slachtoffers en materiële schade op de weg (incl. schade in

en aan de tunnel)

Slachtoffers
-7 . -1

(x10 slachtoffers.vtg )

Tu Oml..

Materieel

(x10-3 f.vtg-1)

Tu Oml.

EV 3,6 9,1 68 5,4

ELA 3,5 8,6 60 o

De routevoorkeur is voor de verschillende verwachtingswaarden

als volgt:

Slachtoffers Materieel

Tu Oml. Tu Oml.

EV *

ELA

Ten aanzien van slachtoffers en materiële schade op de weg (in-

clusief de tunnel) is er geen eenduidige voorkeur.
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8. BIJDRAGE VAN DE ONDERSCHEIDEN STOFCATEGORIEËN

In de overail EV- en ELA-waarden leveren de onderscheiden stofcate-

gorieën ieder een zekere bijdrage. Om nu.inzicht te krijgen omtrent

de belangrijkste stofcategorieën kan de bijdrage van elke categorie

worden bepaald.

In onderstaande tabel is als voorbeeld de relatieve bijdrage van

de verschillende stofcategorieën gegeven voor de lange tunnelroute.

Hierbij is onderscheid gemaakt in bijdrage tot schade in de omge-

ving en schade onder verkeersdeelnemers. Splitsingen in stofcate-

gorieën blijft beperkt tot slachtoffers, omdat verwacht mag worden

dat het aandeel van de verschillende categorieën in de materiële

schade eenzelfde beeld zal vertonen.

Stofcategorie procentuele bijdrage in de EV- en ELA-
waarde met betrekking tot slachtoffers

EV-waarde EU-waarde

omgeving verkeer omgeving verkeer
I
ontploffings- 0,8 0,1 0 0

gevaarlijke stoffen

brandbaar gas 98,9 98,9 100 100

toxische vloeistof 0 0 0 0

toxisch gas 0,3 1,0 0 0
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9. HARDHEIDSTEST

Bij de toepassing van het rekenschema in het beslissingsmodel (hoofd-

stuk 6) is gebruik gemaakt van algemene ongevalsfrequenties. In dit

hoofdstuk zal, ter illustratie, de invloed van de keuze van ongevals-

frequenties op het eindresultaat worden nagegaan. De vergelijking zal

beperkt blijven tot de "lange" tunnelroute versus omleidingsroute

via Papendrecht met betrekking tot de geaggregeerde schadefactoren

(omgeving + weggebruikers). Dus ten aanzien vaIl de vergelijking van

directe schade.

In figuur 12 is de ongevalsfrequentie weergegeven zoals deze uit be-

schikbare gedetailleerde gegevens zijn afgeleid voor het beschouwde

traject.

Aan de hand van deze ongevalsfrequentieverdeling wordt de in 'hoofd-

stuk 5 weergegeven inventarisatie als volgt gewijzigd:

a) omleidIng via Papendrecht

!
leng~e 2,3 1,0 0,7 1,9 1,1 1,4 0,9 0,9 l,S 1, 4 2,1 0,7

I
-7 -7 -7 6.10-7 1.10-7

1.10-~ongevalsfrequentie 1,2.10 1,2.10 1,3.10 l-baa'ns-

(2-baansweg) weg brug i

inwonerdicht- 0-100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 l,S 0,2 0,2 0,2 1,5 n v v .t. I
heidsklasse 100-250 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 l,S 0,2 0,2 0,2 1,5 n.v.t. i

waardedicht- 0-100 10 10 10 10 10 10 75 10 10 10 75 n.v.t..

heidsklasse 100-250 10 10 10 10 10 10 75 10 10 10 75 n.v.t.

b) "lange" tunnelroute

lengte 0,9 2,9 1,0 1,0 1,2 0,55

ongevalsfrequentie -7 -7 -7 -7 -7 -71,2.10 1,2.10 1,2.10 0,7.10 0,7.10 0,7.10

2-baansweg tunnel

inwonerdicht- 0-100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 n.v. t.

heidsklasse 100-250 0,2 0,2 1,5 1,5 1~5 n.v.t.

waardedicht- 0-100 10 10 10 10 75 n .v.t.

heidsklasse 100-250 10 10 75 75 75 n.v. t.
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De resultaten kunnen alsvolgt worden samengevat:

Slachtoffers

(xl0-7 slachtoffers.vtg-1)

Tu Dml.

Materieel

(xl0-3 f.vtg-1)
Tu Oml.

EV 1,8 5,3

1,8 - 5,1

78,0 4,4

ELA 74,8 o

De voorkeurasterisken liggen nu:

Slachtoffers Materieel

Tu Oml. Tu Om 1.

EV *

ELA *

Bovenstaande keuzeprobleem behoort, vanwege het afwegingsprobleem,

toe aan categorie 2.

Bovenstaand resultaat is identiek aan dat bij toepassing van de ge-

middelde, niet specifieke, ongevalsfrequenties.

Toepassing van gedetaileerdere en specifieke ongevalsfrequenties

leidt dus niet tot een wijziging in voorkeursroute.

Hoewel bovenstaand resultaat tot eenzelfde keuzeprobleem leidt n.l.

een afwegingsprobleem is wel de waarde van het omslagpunt a ver-o
andert:

ev
m

a = -o ev s

-373,6 . 10
-73,5.10

= -1
210.000,- fl.slachtoffer

De spreiding voor a afhankelijk van de keuze van de ongevalsfrequenties
o 5 5 -1

varieert dus van 3,5.10 tot 2,1.10 fl.slachtoffer .
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Naast de invloed van de toegepaste ongevalsfrequenties kan onder

andere ook de invloed van het aantal inzittenden worden bepaald.

Indien in plaats van de nu gehanteerde 1,5 inzittende wordt uitge-

gaan van 1 inzittende dan worden de resultaten als volgt.

Slachtoffers

(x 10-7 slachtoffers.vtg-1)

Tu Oml.

EV (1,8)1) 1,2 (5,3) 3,7

(1,8) 1,1 (5,1) 3,3EU

1) ( ) op basis van 1,5 inzittende

Op basis van de resultaten uitgaande van 1 inzittende is'de voor-

keurs route niet gewijzigd ten opzichte van 1,5 inzittende per voertuig.

Wel zal de waarde van a veranderen.o
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OVERZICHT VAN DE RESULTATEN

ten aanzien van de vergelijking van directe schade

a) "korte" tunnelroute versus omleiding via de stadsbrug.

Slachtoffers Materieel

Tu Oml . Oml ,Tu

EV i',

ELA

b) "lange" tunnelroute versus omleiding via Papendrecht.

Slachtoffers Materieel

Tu Oml , Om 1.Tu

EV

ELA

ten aanzien van de vergelijking van totale schade

a) "kort~" tunnelroute versus omleiding via stadsbrug.

Slachtoffers Materieel

Tu Tu Om l .Oml ,

EV -:~

...-

*
..,~ELA -:~

1. 34
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b) "lange" tunnelroute versus omleiding via Papendrecht.

EV

ELA

Slachtoffers

Tu Oml.

Materieel

Tu Oml.

1.35
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10. SLOTBESCHOUWING

Voor de beschouwde routesituaties blijkt het resultaat verkregen

met het beslissingsmodel als volgt te kunnen worden gekarakteri-

seerd: (Zie tevens het overzicht van de resultaten op de linker

pagina).

Ten aanzien van de vergelijking van directe schade

voor wat betreft verwachtingswaarden voor slachtoffers ten gevol-

ge van ongevallen met gevaarlijke stoffen blijkt er een voorkeur

voor de tunnelroute. Dit geldt zowel voor slachtoffers op de weg

als in de omgeving;

voor wat betreft materiële schade blijkt dat de voorkeur bestaat

voor de omleidingsroute. Dit resultaat wordt vooral bepaald door

de verwachtingswaarde voor materiële schade aan de tunnel.

aan de hand van het model kan het keuzeprobleem als volgt worden

gekarakteriseerd: indien het omslagpunt in de vorm van de bere-

kende extra kosten ter voorkoming van één slachtoffer een waarde

heeft groter dan de extra kosten welke men wil accepteren ter voor-

koming van één slachtoffer, dan is er voorkeur voor de omleidings-

route.

Heeft het omslagpunt een lagere waarde, dan is er voorkeur voor de

tunnelroute.

Voor de in het voorbeeld beschouwde situaties zijn als omslagpun-

ten berekend:

fl 101.000 per slachtoffer voor de korte tunnelroute vs omlei-

ding via de stadsbrug en

fl 95.000 per slachtoffer voor de lange tunnelroute vs omlei-

ding via Papendrecht

Indien bovenstaande bedragen hoger z~Jn dan de.bedragen welke men

wil accepteren ter voorkoming van één slachtoffer dan is er voorkeur

voor de omleidingsroute. ~igt het acceptatiebedrag lager dan is er

voorkeur voor de tunnelroute.
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Ten aanzien van de vergelijking van totale schade

voor wat betreft de verwachtingswaarden voor slachtoffers en de

EV-waarde voor materiële schade blijkt er een voorkeur voor de

tunnelroutej

voor wat betreft de ELA-waarde voor de materiële schade blijkt er

voorkeur voor de omleidingsroutej

het keuzeprobleem kan nu als volgt worden gekarakteriseerd. Indien

de gehanteerde waarde voor risico aversie kleiner of gelijk is

dan de berekende waarde óf de gehanteerde norm voor kosten ter

voorkoming van een slachtoffer groter of gelijk is dan de berekende

waarde voor het omslagpunt dan is er voorkeur voor de tunnelroute.

Deze waarden zijn:

voor de korte tunnelroute versus omleiding via de st.adsbrug:

u < 24

a > 357.000 f.slachtoffer

voor de lange tunnelroute versus omleiding via Papendrecht

u < 62

a > 345.000 f.slachtoffer

Wordt niet aan één van deze voorwaarden voldaan dan dient de situatie

nader te worden geanalyseerd.

Uit het beschouwde voorbeeld blijkt dat voor wat betreft slachtoffers,

de verwachtingswaarden voor slachtoffers ten gevolge van het vrijkomen

van gevaarlijke lading van dezelfde orde grootte is als die voor

slachtoffers van normale verkeersongevallen.

Voor wat betreft materiële schade blijkt dat ritkosten een dominerende

invloed hebben op het totale schadebeeld.

Opgemerkt wordt nog dat aan de totstandkoming van de schadefactor

een aantal vooronderstellingen ten grondslag liggen. De invloed

hiervan op het eindresultaat kan aan de hand van de in hoofdstuk 8

van het handboek beschouwde gevoeligheidsanalyse worden vastgesteld.



AANHANGSEL 1

Uitgaven per "gespaard" mensenleven in de verschillende

maatschappelijke activiteiten

Maatschappelijke activiteit

Wegverkeer (FR.)

Vliegverkeer (FR.)

Landbouw (G.B.)

Flatbewoning (G.B.)

Emissie kolengestookte centrales (U.S.A.)

Snelwegverkeer (U.S.A.)

Emisissie kernenergiecentrales (U.S.A.)

Uit: Science vol. 208 (1980)

"Comment on societal risk" David Okrent.

Uitgav~' per gespaard

leven in dollars

30.000,-

1.000.000,-

10.000,-

20.000,-

30.000,-

200.000,-

5.000.000,-
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DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE DRECHTTUNNEL

1. Inleiding

Een tunnel vormt in het algemeen een belangrijke schakel in de ver-

binding tussen twee, door water gescheiden, gebieden. In de ver-

binding tussen beide gebieden vormt de route via de tunnel de meest

voor de hand liggende. Elke andere route betekent omrijden, met an-

dere woorden tijd- en dus geldverlies.

Indien nu voor langere of kortere tijd de tunnelroute geblokkeerd is

zal een andere veelal langere route moeten worden gevolgd, hetgeen

gepaard zal gaan met hogere kosten.

Indien in de onderhavige studie gesproken wordt over economische

schade dan wordt hiermee bedoeld:

a) de schade welke ontstaat door het verschil in ritkilometers

'tussen de alternatieven en

b) de schade ontstaan door optreden van vertragingen omdat de

noodzakelijke omleidingsroutes niet zijn ingericht op een zo

grote verkeersstroom.

2. Schatting van de economische schade

De omvang van de economische schade ten gevolge van het wegvallen

van de tunnelverbinding is sterk afhankelijk van de specifieke

situatie. Aan de hand van de situatie rond de Drechttunnel is ge-

tracht de economische schade te kwantificeren.

Indien de tunnelverbinding wegvalt dan ontstaat in eerste instantie

overbelasting van de stadsbrug door het verkeer omdat deze verbinding

in eerste instantie de meest voor de hand liggende is. Is de tunnel

gedurende langere tijd buiten gebruik dan zijn er verschillende

mogelijkheden om het verkeersaanbod te sturen. In aanhangsel 3 zijn

de volgende mogelijkheden geformuleerd.

1. De naïeve oplossing.

Dit houdt in dat alle verkeer via de stadsbrug gaat. -
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2. De passieve oplossing.

Er worden geen regulerende maatregelen getroffen. Het verkeer ver-

deelt zich, na verloop van tijd, optimaal over· de ter beschikking

zijnde routes.

3. De gestuurde oplossing.

Het treffen van regulerende maatregelen zodanig dat tussen 0.600

en 21.00 uur het ten opzichte van Dordrecht doorgaande verkeer

naar omleidingsroutes buiten Dordrecht wordt verwezen.

Indien er sprake van zal z~Jn dat de tunnelverbinding gedurende

langere tijd niet zal kunnen functioneren, lijkt het voor de hand

liggend uitte gaan van de "gestuurde'! oplossing. De betekenis van

deze gestuurde oplossing wordt onderstaand toegelicht.

Indien de verkeersafwikkeling wordt gestuurd dan wordt filevorming

vóór de stadsbrug voorkomen. Daar staat tegenover dat filevorming

op de rijkswegen 15 en 27 toenemen.

Verwacht wordt dat ten gevolge van deze filevorming per dag 11.000

motorvoertuiguren (mvt-uren) verloren gaan. In totaal moeten 40.000

motorvoertuigen omrijden over een afstand van 10,5 km. Het tijdver-

lies ten gevolge van het omrijden bedraagt 6000 mvt-uren. Het totaal

verlies wordt daarmee geschat op ca. 17.000 mvt-uren per dag.

Op basis van de gegevens van DVK worden de kosten per motorvoertuig

geschat op f 4,43 voor wat betreft woon/werkverkeer, f 23,40 voor

zakelijk verkeer, f 17,60 voor vrachtverkeer en f 2,75 voor het

overige verkeer.

Tevens blijkt uit bovengenoemde gegevens dat de verdeling woon/werk-

verkeer, zakelijk verkeer, vrachtverkeer en overig verkeer respectieve-

lijk 22,5, 35, 12,5 en 30% bedraagt.

Op basis van bovenstaande worden de kosten voor het wegverkeer ten-

gevolge van het wegvallen van de oververbinding geschat op:

(0,225 x 4,43 + 0,35 x 23,40 + 0,125 x 17,60 + 0,3 x 2,75) x 17.000 =
6f 0,21.10 /dag.

of op jaarbasis (230 werkdagen per jaar) f 47,7.106
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De kosten voortvloei.end uit omrijden over een afstand van 10,5 km be-

draagt, op basis van een kilometerprijs voor personenvervoer van f 0,60

en van vrachtvervoer van f 1,50,
6per dag (0,875 x 0,60 + 0,125 x 1,50) 40.000 x 10,5 = f 0,30.10 jdag

dit is per jaar f 68,8.106

Totaal: 47,7 + 68,8 = f116,S.106 per jaar.

Bij onherstelbare schade wordt aangenomen dat herstelwerkzaamheden

5 jaar zullen duren. Totale kosten dus

5 x f 116,5.106 = f 582,5.106jherstelperiode.

De kans op onherstelbare tunnelbeschadiging is: 2,4.10-3 per onge-

val. Deze kans wo~dt berekend uit de vervoersbijdrage, de effect-

kans en de kans op onherstelbare tunnelbeschadiging, gegeven een

ongeval.

Effect vervoers-

bijdrage

0,005 x

0,10 x

0,10 x

0,10 x

0,01 x

effectkans kans op onherstel-

bare beschadiging

x 1

x 1

x 0,5

x 0,01

x 1

'" '~Iq P", ~ ::,
.r'" -3 -7

Ve rwachtLngswaa rde : ~:'10 x 0,55 (tunnellengte ) x 2.10 ongevallen.
-1 \rftY-1 6 -3-1vtg .~ x f 582,5.10 = ~,.-S. 10 f.vtg .

itl"·

3. Beschouv.'ing

Zoals gezegd wordt de economische waarde van een tunnel in deze studie

alleen tot uiting gebracht door middel van kosten voor de weggebrui-

kers dus ook de transportondernemingen welke het vrachtvervoer over

de weg verzorgen.



82-012195/AV

De betekenis van een tunnelverbinding blijft echter niet beperkt tot

deze groep~ doch reikt verder.

Gedacht wordt aan bijvoorbeeld aan de tunnelroute gelegen winkels,

bedrijven en dergelijke.

De financiële consequenties voor deze laatste groepen belanghebben-

den. is echter nauwelijks te kwantificeren.

In eerste instantie zal daarom de kwantificering van de economische

schade beperkt blijven tot ritkosten door de langere route en het

verlies aan tijd ten gevolge van het omrijden en filevorming.
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AANHANGSEL 3

Äf~esloten Drechttunnel

n:a.v. vraag Hoofddirectie

Wanneer de Drechttunnel uitvalt ontstaat in begins~l een zware ov~

belRsting van de stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Alleen

tu~sen 21.00 uur 'e avonds en 06.00 uur 'e ochtends kan deze h~t Ver-

keer probleemvrij verwerken. Gedurend de spitsuren ial de wachttijd

zeer snel boven de ;0 minuten ligge~. Dergelijke zware.vertragingen

zullen leiden tot maatregelen genomen door:

de verkeeredeelnemers zelf; - -
- de wegbeheerder(s);

overige (overheids)instanties.

Aangezien geen specificatie is gegeven van eventuele I:laa.tregelenvan

,overheidszijde ie een realistische h'erekening niet mogelijk. ·De vol-

gende drie gevallen zijn bekekenl

1. "na·~" oplossing - het verkeer uit de Drecht"tunnel probeert in

zijn geheel via de stadsbrug te rijden;

2. 'Ipassieve" oplossing - geen maatregelen aan' de 'Weg; het verkeer

verdeelt zich vanzelf optimaal over de ter beschikking staande .

routes;

;. "gestuurde" oplossing - tussen 06.00 en 21.00 uur \oI'ordthet ten

opzichte·van Dordrecht doorgaande verkeer naar omleidingsroutes

b~iten Dordrecht dwingend verwezen.

Bet zal helaas'niet mogelijk zijn om voo~ alle drie de oplos~ingen

de zelfde grootheden aan te geven. Voor ieder geval. zullen enkele

getallen gegeven worden.

ad 1.

D~ "na·lev·e"oplossing leidt tot filevormine voor de stac1sbrug gedurenàe

15 à 16 uur per dag in beide richt~ngen. De wachttijden lopen op tot

2 uur. ·Totaal verlies ±. 15.000 mvt-uren.

Het ie duidelijk dat deze berekening hooguit geldt voor de eerste
I

dag na het uitvallen van de tunnel.

ad.2.

De "pa8sieve" oplossing leidt tot filevorming voor de Beinenoorètunne1

d~ Brug over de Noord en de stadsbrug gedurend ca. 3~ uur per.richtinE

's ochtends voor· verkeer naar Rotterda.m, I s':middags voor vez-k ee-r vanu:

Rotterdam. In totaal moeten ca..11.000 mvt per dag omrijden. Tijdver-

lies t.g.v •.omrijden ± 1.850 I:lvt-u=-en,t.g.v , filevorI:lingiets meer

- da.n -
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dan 11.000 mvt-uren. ~.v.z. totaal ca. 13.000 mvt-uren.

ad 3.
De "eestuurde~' oplossing leidt tot dat de.stadsbrug geen 1:"ile8

krijgt. ~e files op rw 15 en rw 27 nemen toe zodat de totale ver-

liestijden in de files ongeveer dezelfde blijven als bij de .

"passieve""oploBsing (dUB 11.000 mvt-uren). Dit ""o~dt bereikt
doordat meer verkeer uitwijkt ne.argeheelandere routes, vooral

via Oudenrijn. In totaal moeten echter ca. 40.000 m~t (waarvan

8.000 vrachtauto's) omrijden, gemiddeld 10,5 km mèt totaal 6.000

mvt-uren omrijtijd (voor de vrachtauto's zijn de twee laatEte

getallen 7 t 5 km en 850 mvt-uren). Totaal t'Jdverlies ie dus+ 17.000mvt-ur- - -
Een in alle opzichten realistische berekening was niet mogelijk. Er

. W\
moet daarop- gewezen worden dat de "passieve" oploesing inhoudt

dat mensen/die .tussen bijv. 5 min. omrijtijd en 2 min. wachttijd

in de file kunnen kiezen, altijd omrijden zodra de alternatieve. ./
route congestievrij is. Dit geeft een te gunstig beeld.

'Voo:!:'alle drie oplossingen gelden dat er geen rekening 1s gehou-"

den met andere reacties dan veranderde routekeuze. ~anneer iemand

beslist om een half uur eerder maar wel binnen de cone-estieperiode

te gaan leidt dit tot een extra belasting voor het collectief

tervijl een vertrek buiten de congestieperiode gunstig ie. Bet

opsommen van ~lle dergelijke vinsten en verliezen is ondoenlijk.

i

~

.I



Toelichting op de notitie I1Afgesloten Drechttunnelll

Llie getallen hebben betrekking op 1980.

In de berekening van de 11gestuurde 11 oplossing is da·aro~ uitgegaan

dat de congestie bij de brUg tussen Papendrecht en Dordrecht niet

bepaald hoeft té worden, omdat meer file bij deze brug automatisch

tot minder file bij de brug over de Noord leidt. Dit geeft een ieta

te lage raming~an het totale verlies.

In de werkelijkheid zal verkeer ten dele wegblijven~of uit~ijken

(bijv. naar het openbaar vervoer). Ook iemand die wegblijft leidt

echter een verlies. Dat verlies ligt tussen nul en het verlies

voor degenen die blijven rijden. Gemiddeld halverwege. Soms zal

het uit~ijken naar andere uren, routes of vervoermiddelen tot

secundaire congestie leiden.

Reel algemeen kan gesteld worden dat wanneer bijv. 10% van het

wegverkeer wegblijft het totale eoonomische verlies met 5% afneemt,

alhoewel de files meer afnemen.

~innen de marge van de rekennauwkeurigh~id heeft het daarom ~einig

zin om te beoijferen hoeveel verkeer uitwijkt or·wegblijft.

/
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c Omleiding stadsbrug

3,5

A, B Tunnelroute

D1 t/m D4 Omleiding Vla Papendrecht

20,0
4,8

D 4

Ongevalsfrequentieverdeling

Route A: hmpaal 11,5 - 16,5
-7 -1

Ongevalsfrequentie: 1,2.10 vtg.km

Route B: hmpaal 16,5 - 20,0
-7 -1Ongevalsfrequentie: 0,7.10 vtg.km

Route C: hmpaal 16,5 - 20,0

Ongevalsfrequentie: 1.10-7 vtg.km-1

Route D: D1 hmpaal 0,0 - 2,7

D2 2,7 - 4,8

-7 -1
Ongevalsfrequentie: 1,2.10 vtg.km

2,7 3,5 " -7 "- 1,4.10

3,5 - 4,0 " 11 .10-7 "
4,0 4,8 " -7 "- 1,4.10

D3 4,8 7,5 " -7 "- 1,5.10

D4 7,5 - aansl. A6 " .10-7 "

Figuur JO. Ongevalsfrequentieverdeling over de beschouwde trajecten.
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