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Inleiding
1.1. Doel
Het beveiligingsconcept deel B is bedoeld om de algemene inzichten over veiligheid
in de spoortunnels van de HSL-Zuid nader uit te werken. Voor de hoofdzaken en een
toelichting op het doel en de funktie van het beveiligingsconcept wordt verwezen
naar Deel A.

Het beveiligingsconcept voor de boortunnel onder het Groene Hart vormt een
integraal deel van de veiligheidsvoorzieningen van het HSL-Zuid systeem. Dit houdt
in dat de voorzieningen in de tunnel niet los kunnen worden gezien van de
voorzieningen in andere componenten van het HSL-Zuid systeem, maar deze
voorzieningen kunnen evenmin los worden gezien van het standaard optreden en de
standaard hulpmiddelen van de hulpverleningsdiensten.

1.2. Funktie
In dit deel B wordt aangegeven hoe de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden
zijn uitgewerkt in de planologie, het bouwkundig ontwerp en de technische
installatie.

Om dit beveiligingsconcept deel B als een zelfstandig document te kunnen hanteren
worden enkele onderwerpen uit deel A overgenomen.

1.3. Status
Dit document is bedoeld ter ondersteuning van de aanvraag van de bouwvergunning
voor de noordelijke toerit. Om de situatie van de toerit Noord te kunnen beoordelen
is het ontwerp van de tunnel als geheel beschreven op hoofdlijnen. Voor de aanvraag
van de bouwvergunningen voor de overige segmenten van de boortunnel zal dit
document overeenkomstig worden aangevuld.

1.4. Toepassingsgebied
Dit document heeft betrekking op de Boortunnel onder het Groene Hart.
Het tracé loopt van de Bospolder in de gemeente Leiderdorp (grenzend aan de A4 ter
hoogte van de kruising met de provinciale weg N446) tot het Westeinde, gelegen in
Polder Noordplas in de gemeente Rijnwoude.
Vanaf de Bospolder kruist het tunneltracé achtereenvolgens (ondergronds) de Polder
Achthoven, de Oude Rijn, de spoorbaan Leiden-Alphen aan den Rijn, de Rijksweg
Nll, de Polder Groenendijk en de Polder Noordplaspolder (gedeeltelijk). Zie
tekening 1 voor nadere informatie.

1.5. Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft het bouwkundig ontwerp en de specifieke
veiligheidsvoorzieningen. Hoofdstuk 3 geeft een globaal overzicht van de technische
installatie met betrekking tot veiligheid. De invulling vindt plaats zodra de
infraprovider is gecontracteerd en de specificaties bekend zijn.
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Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het vluchtconcept en hoofdstuk 5 van het
hulpverleningsconcept. De rapporten waarnaar wordt verwezen zijn opvraagbaar bij
het secretariaat van het HSL-Projectbureau.
Bij dit deel B is een selectie van 9 tekeningen toegevoegd die bij de aanvraag voor
bouwvergunning zijn ingediend (1 t/m 8, 11)

Alleen de tekeningen 9,10, 12 en 13 met de schematisering van de vluchtroutes en
de platforms en de opslagruimtes zijn apart gemaakt.
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2.Civiel technische beschrijving
2.1. Het tracé
De Boortunnel loopt van km 21.780 aan de zuidzijde tot km 30.407 aan de
noordzijde van het tracé. Zie tekening 1 voor nadere informatie.

2.2. Het lengteprofiel van de tunnel
De tunnel bestaat aan beide zijden uit een open toerit die overgaat in het gesloten
gedeelte. Het gesloten gedeelte bestaat eerst uit een zg. cut and cover gedeelte. Deze
gedeelten worden op de traditionele wijze in een open bouwput gebouwd en daarna
afgedekt. Het tussenliggende gesloten gedeelte wordt een geboorde tunnel.

Bospolder Achthoven kruising Nll Bent Westeinde
8630m

650 m I 1755m 2065 m I 1935m 1575m 650 m

lopen toerit I
noordzijde

gesloten gedeelte open toerit
zuidzijde

Schematisch lengteprofiel van de tunnel (maten bij benadering)

Zie tekening 2 voor nadere details van het lengteprofiel.
Zie tekeningen 3 t/m 8 voor nadere details van de open toerit en de startschacht aan
de noordzijde.

In het gesloten gedeelte zijn vijf schachten gesitueerd, verdeeld over de lengte van
het gesloten gedeelte. De twee buitenste schachten zijn gesitueerd bij de
bedieningsgebouwen in de nabijheid van de overgang van de open naar de gesloten
delen van de toeritten (Bospolder en Westeinde). De andere drie schachten zijn
gesitueerd bij de bedieningsgebouwen voor onderhoud op het tussenliggende
tracédeel met tussenafstanden van 1,5 tot 1,8 km (Achthoven, kruising N11, Bent).

De tunnel kan zowel voor zelfredzaamheid als voor hulpverlening nagenoeg als een
aaneenschakeling van vier tunnels worden beschouwd, met dien verstande dat alleen
bij de eerste en de laatste tunnel vluchten naar de toeritten als reëel moet worden
beschouwd.

2.3. De open tunneltoeritten
De beide tunneltoeritten zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. In de overgangen van het
open naar het gesloten gedeelte bevinden zich rookmuren van ongeveer 40 m lengte
om te voorkomen dat rook uit de ene tunnelbuis in de andere tunnelbuis kan
binnendringen.
Het spoor is bij de uiteinden van de toeritten bereikbaar met wielvoertuigen (11,5 t
asdruk).
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In onderstaande figuren is het lengteprofiel en een horizontale doorsnede op
spoorniveau weergegeven van de noordelijke toerit.

Dienstgebouw
met schacht en
platform

~

open toerit
504m

cut & coverdeel
203 m

boortunnel

Schematisch lengteprofiel van de toerit Noord
Zie tekening 3 en 8 voor nadere details.

: :
Rookmuur/tussenwand

Schematische doorsnede op spoorniveau van de toerit Noord
Zie tekening 6 voor nadere details.

2.4. De gesloten tunne1toeritten met de dienstgebouwen en de schachten
Het cut & coverdeel vormt het begin van de gesloten tunnel. De beide tunnelbuizen
zijn rechthoekig van doorsnede. De schacht is als het ware om de beide tunnelbuizen
heen gebouwd.
De schacht bevat luchtschachten om de luchtdrukverschillen bij het in- en uitrijden
van de treinen te reduceren.

maaiveld
technische installaties

trap trap
en tunnelbuis tunnelbuis en
lift lift

kelders voor vuilwater
en bluswater

Schematisch dwarsprofiel van de schachten bij de toeritten in het cut & coverdeel
Zie tekening 9 voor nadere details.
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In de schachten zijn trappen voorzien voor het vluchten van de reizigers en liften
voor de hulpverleners.
Onder spoorniveau kunnen de trappen en de liften vanuit beide tunnelbuizen worden
bereikt. De afmetingen van en de voorzieningen in deze onderdoorgangen zijn
dusdanig uitgevoerd dat de hulpverleningsdiensten probleemloos van deze
onderdoorgangen gebruik kunnen maken en er geen blus-, grond- en regenwater in
deze tunnels kan doordringen.
Op spoorniveau zijn opslagruimtes voorzien voor hulpverleningsmateriaal (zie
tekening 6 en 11).
Bovengronds is bij elke schacht een bedieningsgebouw gesitueerd en een platform
voor de hulpverleners.
Zie tekening 4 voor nadere details.

2.5. Het dwarsprofiel van het geboorde deel van de tunnel
Achter het cut & covergedeelte begint de geboorde tunnel. De geboorde tunnel
bestaat uit een grote geboorde ronde buis die verdeeld is in twee spoorbuizen. Onder
de sporen bevindt zich in het midden een servicetunnel voor technische installaties.
De overige ruimte onder de sporen is opgevuld met gestabiliseerd zand als dood
gewicht.

ventilatoren

servicetunnel

Schematisch dwarsprofiel van de boortunnel
Zie tekening 10 voor nadere details. Meer informatie volgt bij de volgende versie ten
behoeve van de vergunningaanvraag voor het geboorde gedeelte.
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2.6. De tussenschachten bij Achthoven, NU en Bent
De drie tussenschachten hebben nagenoeg dezelfde geometrie. De onderlinge
verschillen hebben grotendeels betrekking op de hoogte. Bij de aanvragen voor de
bouwvergunningen van deze schachten zal nadere detailinformatie worden
toegevoegd.

maaiveld

technische installaties

recuperatieruimte

trap
en
lift

trap
en
lift

kelders voor vuilwater en
bluswater

Schematisch dwarsprofiel van de tussenschachten
Zie tekening 10 voor nadere details. Meer informatie volgt bij de volgende versie ten
behoeve van de vergunningaanvraag voor het geboorde gedeelte.

2.7. Waterkering
In de zuidelijke toerit is met de mogelijkheid voor een waterkering rekening
gehouden. Het overleg met het Waterschap over de noodzaak voor een dergelijke
waterkering loopt nog.
Tekeningen met nadere details worden toegevoegd in de volgende versie.

2.8. Vluchtpaden
Op de open baan en in de open toeritten worden treinen ontruimd via de deuren aan
de buitenzijde van de sporen. In de Boortunnel vindt de ontruiming plaats aan de
binnenzijde van de sporen. Dit proces wordt gestuurd door het ontgrendelen van de
treindeuren.
In de open toeritten zijn daartoe aan de buitenzijde van de sporen over de gehele
lengte vluchtpaden aangebracht. Vanwege de wisseling van de uitstapzijde zijn in de
toerit eveneens vluchtpaden aan de binnenzijde van de sporen aangebracht over een
lengte van 430 m gemeten vanaf trappenhuis in het schachtgebouw. Deze
vluchtpaden sluiten aan op de vluchtpaden in het gesloten gedeelte van de tunnel.
In de open toeritten ter hoogte van het begin van de overgangszone zijn de beide
sporen over een breedte van tenminste 10 m eveneens gemakkelijk over te steken en
goed beloopbaar gemaakt.
In het open gedeelte zijn de middenpaden van elkaar gescheiden door een 2 m hoog
hek waarin elke 150m een deur is aangebracht.
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In het gesloten gedeelte van de tunnel bevindt het vluchtpad zich tussen de beide
sporen aan weerszijde van de tussenwand. De situatie in het cut & cover gedeelte is
gelijk aan de situatie in het geboorde gedeelte. Langs de tussenwand is over de
gehele lengte een leuning aangebracht die alleen bij de vluchtdeuren is onderbroken.
In het gesloten deel van de tunnel is het vluchtpad over een lengte van 4580 m
tenminste 1,5 m breed gemeten tussen de leuning en de rand. In het overige deel is
de breedte tenminste 1,4 m gemeten tussen de leuning en de rand. Dit maatverschil
is het gevolg van verkanting die niet kan worden gecompenseerd door verschuiving
van het spoor en/of het verplaatsen van de tussenwand.
Onderstaand schema toont de breedte van het vluchtpad. In bijlage 1 is een aparte
berekening opgenomen voor de ontruimingstijd bij een padbreedte van 1,4 m ter
vergelijking met 1,5 m.
De vluchtpaden zijn vrij van obstakels. Het oppervlak is voldoende vlak en stroef om
struikelen te voorkomen en om slachoffers in de reddingswagentjes te vervoeren. De
rand aan de spoorzijde wordt voorzien van een gekleurde markering. De leuning
wordt in opbouw uitgevoerd waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan de
vormgeving ter voorkoming van letsel als gevolg van gedrang. Zulks in overleg en
ter goedkeuring van de brandweer.
De berekende ontruimingstijd bij een vluchtdeurafstand van 150 m en een breedte
van het vluchtpad van 1,4 m bedraagt 235 sec. De ontruimingstijd bij een breedte
van 1,5 m bedraagt 231 sec. Het verschil is 4 sec.

De breedte van het vluchtpad:

Bospolder Achthoven kruising NII Bent Westeinde
8630m

650 m I 1755 m 2065 m I 1935 m 1575 m 650 m

lopen toerit I
noordzijde

gesloten gedeelte open toerit
zuidzijde

breedte vluchtpad
1815 m 14701
1,4 m I I

4520 m
1,5 m

136011651
I I 1,41

In het gesloten gedeelte bevindt zich eveneens een pad aan de buitenzijde van de
beide sporen. Dit pad is ongeveer 1 m breed gemeten op de vloer. Dit pad kan
worden gebruikt voor reizigers die eventueel aan de andere zijde uit de trein stappen.
Dit pad is echter niet bedoeld als vluchtpad omdat er op afstanden van 100 m
installatiekasten zijn geplaatst die de beloopbare breedte beperken.
Het vluchtpad is ongeveer 0,55 m hoog gemeten vanaf bovenkant spoor. Vanwege
verkanting van het spoor kan de uitstaphoogte ongeveer 0,15 m meer of minder
bedragen. Uit metingen op stations met verschillende perronhoogte is gebleken dat
de uitstaptijd tussen 1,7 en 2,1 seconde per reiziger bedraagt. Deze gegevens zijn
afkomstig van onderzoeken die plaatsvonden bij het bestellen van materieel. Recent
heeft HSL middels video-opnamen op diverse stations met wisselende perronhoogte
deze tijden bepaalt. Het tijdsverschil tussen hogere en lagere perrons valt binnen
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deze marge. In de tunnel komen zowel hogere als lagere perrons voor als gevolg van
het verloop van de verkanting. In het vluchtmodel is daartoe een conservatieve
waarde van 2,5 sec gehanteerd die ook is toegepast in studies van TNO en DNV.
Aan de vervoerder is naast de brandveiligheidseis ook de eis gesteld dat de
uitstapgeometrie van de treinen afgestemd moet worden op de hoogte van de
vluchtpaden in de tunnel zodat een gemakkelijke uitstap mogelijk is.

De vluchtpaden zijn aan weerszijde van de tussenwand even hoog. Indien de hoogte
zou worden aangepast aan de verkanting van het spoor zou het pad in de ene
tunnelbuis verhoogd moeten worden terwijl het andere pad verlaagd zou moeten
worden. Dit is ongewenst.
Het spoorbed wordt over de gehele lengte van de tunnel goed beloopbaar uitgevoerd
zonder verhoogde kans op struikelen. Bij de schachten en de vluchtdeuren is over
een lengte van tenminste 20 meen tussentrede aangebracht tussen het vluchtpad en
het beloopbare spoorbed. De optrede van de tussentrede is maximaal 210 mm als er
een hoogteverschil niet meer dan 420 mm moet worden overbrugd. Is het
hoogteverschil groter dan 420 mm dan zullen er meerdere tussentreden worden
aangebracht met een maximale optrede van 210 mmo De aantrede van de
tussentreden zal tenminste 210 mm bedragen. Details over hoogteverschil volgen
zodra het ontwerp van de bovenbouw gereed is. De tussentreden worden aangebracht
in de ruimte tussen het vluchtpad en het spoor. Het vluchtpad wordt daardoor niet
versmald en het profiel van vrije ruimte blijft gehandhaafd. De tussentreden worden
in een dermate lichte constructie uitgevoerd dat deze geen aanleiding vormen tot
verheviging van een .incident.

De paden aan weerszijde van de sporen bieden een extra ontsporingsgeleiding naast
de ontsporingsgeleiding die over de gehele lengte van de tunnel tussen de beide
sporen is aangebracht.
Zie tekeningen 9 en 10 voor het gehele overzicht van de vluchtroutes.

2.9. De tussenwand
Het belangrijkste uitgangspunt in het bouwkundige ontwerp vormt de keuze voor
enkelsporige tunnelbuizen. De tussenwand is bedoeld om de beide sporen van elkaar
te scheiden zodat de beide tunnelbuizen wederzijds als veilige ruimte kunnen dienen
in geval van calamiteiten. In de tussenwand bevinden zich de vluchtdeuren om vanuit
de ene tunnelbuis de andere tunnelbuis te kunnen bereiken. De vluchtdeuren zijn
aangebracht met tussenafstanden van 150 m. De dagmaat bedraagt 2,1 m
(vluchtpadbreedte + 0,6 m). De deuren zijn normaal vergrendeld. De vergrendeling
wordt bij calamiteiten automatisch opgeheven zodra de nevenbuis treinvrij is. De
vluchtdeuren worden als schuifdeuren uitgevoerd. De deuren kunnen met handkracht
(maximaal 50 N) worden geopend.

Normaal zijn deze deuren vergrendeld om te voorkomen dat mensen vanuit de ene
tunnelbuis in de andere kunnen komen waar treinen kunnen passeren. Deze
veiligheidsmaatregel is nodig ter bescherming van onderhoudspersoneel.
Bij calamiteiten in de tunnel wordt de "veilige tunnelbuis" direct treinvrij gemaakt.
Zodra dit is bereikt worden de deuren ontgrendeld.

pb Beveiligingsconcept Deel B Boortunnel onder het Groene Hart ref.nr.:OOHSL250 dd. 20 juli 2000 12



De tijd die nodig is om de vluchtdeuren te ontgrendelen hangt af van het momentane
treinverkeer op het andere spoor. Als de eerst aankomende trein tijdig vóór de tunnel
kan worden gestopt, kunnen de vluchtdeuren vrijwel direct worden ontgrendeld.
Als de eerst aankomende trein niet meer kan worden gestopt vóór de tunnel omdat
het laatste sein reeds is gepasseerd, moet gewacht worden tot die trein de tunnel is
gepasseerd. Deze wachttijd kan tot 2 minuten oplopen. Uitgaande van een frequentie
van 16 treinen per uur in beide richtingen betekent dit dat in 75% van de tijd de
vluchtdeuren direct kunnen worden ontgrendeld en er in 25 % een wachttijd optreedt
die varieert tussen 0 en 2 minuten.
Er kan zich ook een situatie voordoen waarbij zich een onderhoudstrein bevindt in de
andere tunnelbuis. Onderhoudstreinen rijden altijd "op zicht". Indien zich de
geschetste situatie voordoet zal deze trein worden gestopt zodat hierdoor geen
verlenging van de 2 minuten optreedt. Deze trein wordt vervolgens in overleg met
de hulpverleners naar buiten gereden en kan eventueel worden ingezet voor
ondersteuning van de hulpverlening.

In bijlage 1 is een toelichting opgenomen over de totstandkoming van de
vluchtdeurafstand.

Zie tekeningen 9 en 10 voor het vluchtconcept.

2.10. Trappen
In de open toeritten bevinden zich trappen naar het maaiveld ter hoogte van het begin
van de overgangszones .
In de vijf schachten bevinden zich trappen voor de vluchters vanaf spoorniveau naar
het maaiveld. Deze trappen zijn voorzien van een middenleuning. De breedte tussen
de leuningen bedraagt 2 x 1,2 m.
In de schachtgebouwen bij de toeritten is de totale stijghoogte ongeveer 13 m.
Aan de buitenzijde van de beide sporen bevinden zich trappenhuizen.
In het schachtgebouw bij de toerit ligt de tussenverdieping met de recuperatieruimte
op ongeveer 10 m boven bovenkant spoor. De trappen bestaan vanaf het vluchtpad
tot de tussenverdieping uit 3 ongeveer gelijke delen en zijn met elkaar verbonden
door tussenbordessen van ongeveer 3 x 5,6 m. Op de tussenverdieping is een ruimte
van ongeveer 60 m2 in elk trappenhuis. Vanaf de tussenverdieping gaat de trap
verder naar het maaiveld. De stijghoogte van het bovenste gedeelte is ongeveer 3,2
m.

Voor de trappen in de tussenliggende schachten volgen gedetailleerde tekeningen
zodra de betreffende aanvragen voor een bouwvergunning aan de orde zijn. Uit het
voorlopige ontwerp valt het volgende op te maken.

In de drie tussenliggende schachtgebouwen is de stijghoogte ongeveer 29 m. Hier is
de stijghoogte tot het recuperatiebordes ongeveer 14 m. De trappen bestaan uit 7
delen van elk ongeveer 2 m hoogte die zijn verbonden met bordessen van elk 3 x 5,6
m. Op ongeveer 14 m boven bovenkant spoor komen beide trappen uit op een
tussenverdieping. Vanaf deze tussenverdieping leidt één trappenhuis naar het
maaiveld hetgeen een stijging is van ongeveer 15 m. Dit trappenhuis heeft dezelfde
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geometrie als de beide andere trappenhuizen te weten 7 trappen met 6
tussentxJrdessen.

De recuperatiemogelijkheden zijn nu als volgt. Verwacht wordt dat de reizigers met
een zekere spreiding in de tijd het trappenhuis zullen bereiken. Hiervoor is 15
minuten gekozen. Stel dat de helft van de reizigers gebruik maakt van de
recuperatieruimte. Bij een volle trein bedraagt dit aantal 1000 reizigers. Stel de
recuperatietijd op 5 minuten.
Deze veronderstellingen leiden tot een ruimtebehoefte voor 333 reizigers (1000 x
5/15). Met 0,25 m2 per reiziger vereist dit een oppervlak van ongeveer 83 m2 buiten
de looproute. Bij een recuperatietijd van 4 minuten is een oppervlak van 67 m2

nodig.
Tekening 11 in bijlage 3 toont de etage (niveau 0) met de betreffende voorzieningen.
De recuperatieruimte buiten de looproute bestaat uit twee even grote ruimtes. Het
nuttige oppervlak is afhankelijk van de trap waarover de reizigers naar het bordes
komen. Aan de zijde waar de trap wordt gebruikt is 40 m2 beschikbaar en aan de
andere zijde 55 m2

•

2.11. Liftkokers en liften
In elke schacht zijn twee liftkokers aangebracht ten behoeve van brandweerliften. De
kokers bieden ruimte aan liften met kooi-afmetingen van ongeveer 2 x 2,4 m. Deze
afmetingen zijn voldoende voor het gelijktijdig vervoer van twee brancards en vier
hulpverleners.
De liften zijn bedoeld voor de hulpverleners.
In elke schacht zijn twee liften beschikbaar. De liften worden gebruikt voor het naar
beneden en naar boven gaan van de hulpverleners. Slachtoffers en zwaarder
hulpverleningsmateriaal worden vervoerd per gemotoriseerd vervoer via de toeritten.
Dit vervoersconcept bespaart veel mankracht en levert een veel grotere capaciteit op
dan het vervoer via schachten. Het vervoer naar de schachten vervalt hierdoor
nagenoeg, maar blijft een essentieel onderdeel van het hulpverleningsconcept. In het
geval dat de schacht zich benedenwinds van de brandende trein bevindt, vormt de
plaats van de trein een beletsel voor het gelijktijdige gebruik van beide liften in een
schacht. De betreffende lift kan dan gebruikt worden via de onderdoorgang.
In het zelfredzaamheidsconcept wordt geen gebruik gemaakt van de liften.

2.12. Bluswaterbassins
In het schachtgebouw van de noordelijke toerit bevindt zich een bluswaterreservoir
van tenminste 380 m'. In het bedieningsgebouw aan de zuidzijde komt een identieke
voorziening. Bluswater blijft in principe in de tunnel staan omdat het
drainagesysteem wordt gestopt in geval van calamiteiten. Voorzieningen zijn
getroffen ter voorkoming van de toestroom van blus-, grond- en regenwater naar de
onderdoorgangen en de servicetunnels onder spoorniveau. Over de wijze van afvoer
wordt achteraf in overleg met en tert goedkeuring van de brandweer besloten.

2.13. Opslagruimtes voor hulpverleningsmateriaal
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Op spoorniveau zijn in elke schacht opslagruimtes voorzien voor
hulpverleningsmateraal. Het vloeroppervlak in de schachten bij de toeritten bedraagt
ongeveer 30 m2 verdeeld over 4 ruimtes.
In tekeningen 11 en 12 in bijlage 3 zijn de opslagruimtes aangegeven. Volgens het
hulpverleningsconcept is er opslagbehoefte voor reddingswagentjes,
reddingsaanhangers, redbakken en backboards. De reddingswagentjes zijn bedoeld
voor het vervoer van slachtoffers en materiaal over de vluchtpaden. De
reddingswagentjes zijn stapelbaar of in elkaar te schuiven waardoor deze een
beperkte opslagruimte innemen. De redbakken en backboards worden gestapeld
opgeslagen.
Daarnaast dient nog in deze ruimten materiaal voor de directe brandbestrijding
opgeslagen te worden. Dit betreft het volgende standaard brandweer materiaal:

• 2 maal een aanvalskorf met elk een inhoud van:
• 4 maal een 75 millimeter slang, lengte 20 meter;
• 3 maal een 52 millimeter slang, lengte 20 meter;
• 1 maal een verdeelstuk;
• 3 maal een straalpijp.

De reddingsaanhangers vormen een deel van de reddingstreinen en zijn bedoeld voor
het transport van zwaarder materiaal en slachtoffers over het spoor. Deze aanhangers
worden opgeslagen in aparte opslagruimte in de directe nabijheid van de uiteinden
van de toeritten. De tractie-unit wordt niet in de tunnel opgeslagen. Deze wordt
geleverd door NedTrain die bij spoorcalamiteiten altijd direct wordt gealarmeerd.
Opslag van een dergelijke unit in de tunnel is lastig vanwege onderhoud en voor het
plaatsen op het spoor is een kraan nodig vanwege het gewicht.

2.14. Ruimtes voor de tunneltechnische installaties
In elke schacht zijn diverse ruimtes aangebracht voor tunneltechnische installaties.
De nadere beschrijving hiervan wordt in de volgende versie toegevoegd. De
installatie zelf staat beschreven in hoofdstuk 3.

2.15. Platforms
Op het maaiveld zijn de dienstgebouwen van elke schacht omgeven door een
platform van ongeveer 3000 m' verhard terrein dat geschikt is voor wielvoertuigen
met een aslast van 11,5 1. De platforms zijn vanaf de openbare weg via aanrijroutes
bereikbaar.
Het ruimtebeslag is uitgewerkt in het Hulpverleningsconcept. Hieruit blijkt dat het
ruimtebeslag betrekking heeft op ongeveer 14 voertuigen (2 pelotons) van de
brandweer en 2 ambulances. Bij een ruimtegebruik van 5 x 10 m per voertuig en de
benodigde manoeuvreerruimte is het benodigde oppervlak ongeveer 1500 m2 inclusief
de ruimte die nodig is voor het ondesteuningspeloton. Er blijft dan voldoende ruimte
over voor het opstellen van een tweede compagnie van de brandweer of een extra
geneeskundige combinatie, indien dat noodzakelijk is.

De brandweer heeft aangegeven met de mogelijkheid rekening te houden om twee
compagnieën in te zetten. In dat geval zal de tweede compagnie echter vanuit een
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andere schacht aanvallen dan de eerste compagnie. Bovenstaande blijft daardoor van
kracht.

Bij de uiteinden van de toeritten zijn platforms aanwezig ten behoeve van de
hulpverlening. Deze platforms zijn bedoeld voor de aanvoer van zwaarder
hulpverleningsmateriaal met behulp van de reddingstrein en voor de afvoer van
slachtoffers. Op deze plaats is het hek tussen de beide sporen over een, in overleg
met de brandweer, nader te bepalen breedte op eenvoudige wijze te openen zodat
beide sporen goed bereikbaar zijn voor hulpverlening.
Het ruimtebeslag is uitgewerkt in het Hulpverleningsconcept. Hieruit blijkt dat het
ruimtebeslag betrekking heeft op een Geneeskundige Kombinatie en een eventueel
ondersteuningspeloton van de brandweer. Verder vindt op die plaats de overdracht
plaats van slachtoffers uit de tunnel in de ambulances. Bij elk uiteinde van de toerit
is een verhard platform aanwezig met een oppervlakte van tenminste 1500 nr'.
De ruimte voor een ziekenautostation (ZAUSTAT) wordt in de omgeving van de
tunneltoerit binnen de bestaande infrastructuur gekozen. Hiervoor zijn geen aparte
voorzieningen nodig.

Zie tekeningen 4 en 9 voor nadere details over de ligging van de platforms en de
bereikbaarheid vanaf de openbare weg.

2.16. Brandwerendheid
De brandveiligheidseisen van treinen zijn beschreven in Deel A.
De brandveiligheidseisen van de tunnelbuizen zijn als volgt:
• In de tunnel wordt brandwerende bekleding aangebracht zodat er geen gevaar
voor afspatten bestaat.

• De niet-incidentbuis blijft tenminste 4 uur in stand ten behoeve van de
hulpverlening.

De brandwerendheid van de tussenwand, de vluchtdeuren, de brandkleppen van de
drukvereffeningsopeningen en de overige doorgangen bedraagt 240 minuten
gerelateerd aan de HSL brandkurve, verder aan te duiden met 24(j1SL. Deze kurve
vertoont een snelle stijging naar de maximum temperatuur in enkele minuten en
neemt na een beperkte tijd weer af. Details over deze kurve worden op dit moment
uitgewerkt door TNO. De voorlopige gegevens van deze kurves zijn op 15 mei
gerapporteerd. In de tekeningen is de brandwerendheid aangegeven met het symbool
240HSL•
Schachtgebouwen worden uitgevoerd conform de eisen in het Bouwbesluit.

2.17. Bluswatervoorzieningen buiten de tunnel
Nabij de toegang van elk gebouw waarin zich een vluchtschacht bevindt, is ter
bestrijding van een mogelijke brand in dit gebouw, een bovengrondse brandkraan
aanwezig met een capaciteit van tenminste 90 rrr' per uur. Deze brandkraan kan ook
worden gebruikt om aan te sluiten op de suppletiepunten (zie 3.11
Brandblusvoorzieningen).
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3. Tunneltechnische installaties
3.1. Algemeen
De tunneltechnische installaties zullen worden ontworpen en aangelegd door de Infra
Provider.
Onderstaande tekst geeft de eisen weer die aan de Infra Provider zijn gesteld. De
eisen bevatten in zichzelf niet per definitie een volledige oplossing. Daar waar de
eisen niet volledig zijn zullen deze in overleg met en ter goedkeuring van de
brandweer nader worden ingevuld zodra de Infra Provider gecontracteerd is.

In de tunnel dient de scheiding tussen de incidentbuis en de niet-incidentbuis bij een
brand gehandhaafd te blijven. Hiertoe dienen de brandkleppen in de
drukvereffeningsopeningen en de overige openingen, alsmede tunnelvluchtdeuren en
de overige doorvoeringen over een weerstand tegen branddoorslag en rookdoorgang
van tenminste 24(Y1SLminuten beschikken.

Te gebruiken materialen in de tunnel zijn brandwerend en zelfdovend en mogen geen
schadelijke of giftige dampen of gassen produceren bij brand. Hierop zijn de
relevante IEC standaards van toepassing.

De bijdrage tot brandvoortplanting van te gebruiken materialen dient tenminste te
voldoen aan klasse 2 van NEN6065 en klasse Tl van NENI775. De rookdichtheid
van de in NEN 6066 bedoelde rookproductie van de te gebruiken materialen mag
niet groter zijn dan:
a. 5,4 m-I, indien het materiaal behoort tot klasse I van de bijdrage tot
brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6065, en
b. 2,2 m', indien het materiaal behoort tot klasse 2 van de bijdrage tot
brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6065.

3.2. Besturingssysteem (SCADA 1)
De tunneltechnische installaties kunnen zowel vanuit de Verkeersleiding in
Rotterdam als vanuit de lokale commandopost in elk bedieningsgebouw nabij de
toerit van de tunnel worden beheerd en bediend. In overleg met de brandweer wordt
een protocol opgesteld voor communicatie tussen de brandweer en verkeersleiding
ten behoeve van de bediening van de tunneltechnische installatie op instructie van de
brandweer. De commandoposten bij de tunnel zijn onder normale
bedrijfsomstandigheden onbemand.

Het besturingssysteem voor tunneltechnische installaties wordt gekoppeld met de
besturingssystemen voor het treinverkeer en de tractievoeding.

Voor zover als redelijkerwijs mogelijk is worden besturingsacties in geval van een
calamiteit automatisch uitgevoerd.

I SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition
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Zodra één van de besturingssystemen een situatie detecteert die mogelijk in de tunnel
gevaar oplevert voor reizigers wordt dit direct en automatisch g~mel~ aan de
regionale alarmcentrale van de brandweer (bv. een onbedoelde remming die tot een
stop in de tunnel zou kunnen leiden). Handmatig ingrijpen op deze geautomatiseerde
acties is altijd mogelijk.

3.3. Noodcommunicatie en telefoonverbindingen
Het noodcommunicatiesysteem zorgt voor een vaste spraakverbinding tussen
personen in de tunnel en de Verkeersleiding in Rotterdam. Tevens is er een vaste
spraakverbinding mogelijk tussen personen in de tunnel en de commandoruimtes in
de bedieningsgebouwen. Telefoonverkeer en noodcommunicatie zullen zo min
mogelijk hinder ondervinden van de ventilatoren in de tunnel.

De onderposten bevinden zich langs ieder spoor met een maximale onderlinge
afstand van 150 meter en tenminste bij iedere vluchtdeur of andere nooduitgang.
Daarnaast worden onderposten aangebracht bij iedere tunneltoegang en iedere lokale
commandopost.

Bediening van een onderpost resulteert in een directe spraakverbinding met de
Verkeersleiding in Rotterdam. Op de Verkeersleiding bestaat de mogelijkheid met
één of meer onderposten tegelijk te kunnen spreken enlof luisteren. De onderposten
worden zo uitgevoerd dat bediening door passagiers mogelijk is.

Bij de tunnelgebouwen wordt voorzien in een telefoonaansluiting voor de
commandowagen van de brandweer.

3.4. Radiocommunicatie voor hulpdiensten
In de tunnel wordt een radiocommunicatiesysteem voor hulpdiensten aangebracht dat
het C2000/Tetra systeem ondersteunt.
Mocht het C2000/Tetra systeem op het moment van indienststelling van de HSL-
Zuid nog niet operationeel zijn dan zal de radiocommunicatie voor hulpdiensten in
overeenstemming worden gebracht met het dan in gebruik zijnde
radiocommunicatiesysteem van de brandweer.

3.S. Toegangscontrole en bewaking
Om voor de brandweer de toegang tot de tunnel en de tunnelgebouwen mogelijk te
maken wordt in overleg met en ter goedkeuring van de brandweer, nabij elk
toegangshek en nabij een van de toegangen van ieder tunnelgebouw een sleutelkluis
aangebracht, geschikt voor het sleutelsysteem van de brandweer in de gemeente
waarin dat deel van het tunnelcomplex ligt. In iedere sleutelkluis bevindt zich een
exemplaar van de generale hoofdsleutel die op elk slot van het tunnelcomplex past.
In de keuze van de uiteindelijke uitvoering wordt tevens de toegang van de
bereikbaarheidspunten van de open baan in de betreffende gemeente meegenomen
om voor de brandweer uniformiteit te verzekeren.
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Bij de tunnel ingangen worden camera's geplaatst om ongewenst betreden te
signaleren.

3.6. Wandcontactdozen tunnelbuizen
De wandcontactdozen in de tunnelbuizen dienen ter leverantie van de benodigde
elektrische energie in geval van calamiteiten of onderhoud.

De wandcontactdozen bevinden zich langs ieder spoor met een maximale onderlinge
afstand van 75 meter en tenminste bij iedere vluchtdeur of andere nooduitgang. De
energie is beschikbaar in één- en driefase wandcontactdozen (230/400V). Elke groep
wandcontactdozen bestaat uit minimaal 2x230V/16A en lx400V/30A. De
wandcontactdozen zijn geplaatst op de tussenwand van de tunnel.

De wandcontactdozen zijn geschikt voor het elektrische gereedschap van de
brandweer

3.7. Tunnelventilatie
De tunnel wordt voorzien van een tunnel ventilatiesysteem. Onder normale
bedrijfsomstandigheden zorgt het tunnel ventilatiesysteem ervoor dat temperatuur,
luchtvochtigheid en luchtverontreiniging in de tunnel voldoen aan de daarvoor
geldende ARBO normen. Als referentiekader voor de luchtverontreiniging gelden de
normale milieu-eisen voor buitenlucht.In geval van een calamiteit wordt het
ventilatiesysteem automatisch opgestart. De ventilatierichting is in beide
tunnelbuizen in de rijrichting van de incidenttrein.
Hierdoor kan rook nooit via de uitgang van de ene tunnelbuis in de andere tunnelbuis
worden gezogen. Bovendien wordt door instellingsverschillen van de ventilatoren
een overdruk bereikt in de nevenbuis t.o. v. de incidentbuis. Dit is nodig om te
voorkomen dat er rook uit de incidentbuis binnendringt in de nevenbuis.
Het ventilatiesysteem in de incidentbuis voorkomt terugslag van rook en verdunt en
koelt de rook.
Het ventilatiesysteem in de nevenbuis voorkomt het binnendringen van rook.
De trappenhuizen en de liftkokers worden rookvrij gehouden door het toepassen van
overdrukventilatie (zie 3.8). Een nadere toelichting op het ventilatieconcept is
opgenomen in bijlage 2.

3.8. Overdrukventilatie
Het overdrukventilatiesysteem zorgt ervoor dat er geen rook en/of andere gevaarlijke
stoffen de afgesloten vluchtroutes voor passagiers of aanvalsroutes voor de
brandweer kunnen binnendringen.

3.9. Afsluitingen drukvereffeningsopeningen
De drukvereffeningsopeningen in de tussenwand en het tunneldak worden voorzien
van brandkleppen die in het geval van brand automatisch gesloten worden. Dit om te
voorkomen dat rook en/of hitte in de veilige tunnelbuis terechtkomt of de werking
van het tunnelventilatiesysteem nadelig wordt beïnvloed.
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3.10. Vluchtwegverlichting en vluchtrouteaanduiding
De vluchtwegverlichting verlicht in geval van calamiteiten de vluchtroute zodanig
dat de tunnel veilig verlaten kan worden.
De vluchtwegverlichting in de tunnel kent twee niveaus (gemeten op de vloer van het
vluchtpad); een laag niveau van 1 lux dat continue is ingeschakeld en een hoog
niveau van 10 lux dat automatisch wordt ingeschakeld tijdens calamiteiten. Het hoge
niveau van de vluchtwegverlichting kan tevens handmatig ingeschakeld worden bij
de vluchtroutes, de tunneltoegangen en de vluchttrappenhuizen.
Bij de uitwerking van het verlichtingsconcept in de beide tunnelbuizen wordt
rekening gehouden met verlichting van de paden aan de buitenzijde van de tunnel in
verband met eventueel aan die zijde uitstappende reizigers alsmede met zichtbare
vluchtroute-aanduidingen in geval de verlichting boven het vluchtpad door rook
wordt belemmerd. Nader onderzoek over mogelijke oplossingen is gaande. De
uitwerking vindt plaats in overleg met en ter goedkeuring van de brandweer.

De tunnelvluchtdeuren worden voorzien van accentverlichting. De accentverlichting
wordt gelijktijdig met het hoge niveau van de vluchtwegverlichting ingeschakeld.

De vluchtwegen worden voorzien van vluchtrouteaanduiding middels borden en
verlichte pictogrammen om vluchtenden de kortste weg naar een veilige ruimte te
wijzen. Deze borden en verlichte pictogrammen worden op onderlinge afstanden van
maximaal 50 m aangebracht. Op de borden en pictogrammen staat de
vluchtwegafstand naar beide zijden aangegeven.

De toegangswegen en de calamiteitenplatforms worden voorzien van de nodige
verlichting. De uitwerking van de verlichting op de toegangswegen en de platforms
vindt plaats in overleg met en ter goedkeuring van de brandweer.

3.11. Brandblusvoorzieningen
In de tunnel worden brandblusvoorzieningen aangebracht. Iedere tunnelbuis wordt
voorzien van een blusleiding.

Op deze blusleiding worden over de volle lengte van het spoor op onderlinge
afstanden van maximaal 75 m en tenminste bij iedere vluchtdeur of andere
nooduitgang twee aansluitpunten middels 2,5" Storzkoppelingen aangebracht.
In het geval een droge blusleiding wordt geïnstalleerd in de tunnelbuizen bedraagt de
vultijd maximaal 10minuten.
Op de installatie is bij ieder schachtgebouw een suppletiepunt aanwezig, waar de
brandweer indien noodzakelijk het systeem kan bijvullen. Het suppletiepunt bevindt
zich maximaal 35 m van de bovengrondse brandkraan. De suppletiepunten bij de
verschillende schachtgebouwen kunnen gelijktijdig worden gebruikt.

De capaciteit van ieder aansluitpunt bedraagt tenminste 90 m3luur bij een gelijktijdig
gebruik van twee afnamepunten. De totale capaciteit van het brandblussysteem in de
tunnel bedraagt tenminste 192 m'zuur met een duur van twee uur bij gelijktijdig
gebruik van drie aansluitpunten (dit is gebaseerd op twee straalpijpen en één
waterkanon).
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De waterdruk op ieder aansluitpunt bedraagt tussen de 400 kN/m2 (4 bar) en 700
kN/m2 (7 bar).

De trappenhuizen in de tunnelgebouwen worden voorzien van een droge blusleiding.
De vultijd van de droge blusleiding bedraagt maximaal 4 minuten.

3.12. Brandmeldsysteem
De schachtgebouwen worden in overleg met en ter goedkeuring van de brandweer
voorzien van een automatisch brandmeldsysteem met directe doormelding naar de
regionale alarmcentrale van de brandweer.

In de tunnelbuizen wordt in overleg met en ter goedkeuring van de brandweer een
brandmeldinstallatie aangebracht, bestaande uit handbrandmelders met directe
doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. De
handbrandmelders worden over de volle lengte van de tunnel op onderlinge
afstanden van maximaal 75 m en tenminste bij iedere vluchtdeur of andere
nooduitgang aangebracht.

Het brandmeldsysteem wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN2535.

Bij alle toegangen tot de tunnel of tunnelgebouwen wordt een brandweerpaneel
opgesteld met alle noodzakelijke informatie over het brandmeldsysteem en de
brandblusvoorzieningen. Het brandweerpaneel is een informatiepaneel dat op
meerdere plaatsen wordt aangebracht en laat zien hoe de belangrijke installaties op
elk moment staan ingesteld (ventilatie, ventilatierichting, treinpositie, spanning
bovenleiding, aarding, bluspompen, ed). De panelen geven alleen informatie
(bevatten geen schakelaars). De definitieve uitvoering van de brandweerpanelen en
de plaatsen waar deze worden aangebracht worden in een later stadium in overleg
met de brandweer vastgesteld.

3.13. Drainage
Voor de afvoer van hemelwater, lekwater, inrijwater en condenswater wordt een
drainagesysteem aangebracht.

3.14. Beweegbare waterkering
De tunnel wordt aan de zuidzijde wellicht voorzien van een beweegbare waterkering.
Indien deze waterkering inderdaad wordt gerealiseerd zal deze worden vergrendeld
in de open positie. In het geval van stroomuitval blijft deze vergrendeling
gehandhaafd.
De kering wordt gesloten met gebruikmaking van de zwaartekracht en een
hydraulisch systeem. De vergrendeling in de geopende stand is hydraulisch en
handmatig te bedienen. Het ontwerp van de kering en de bediening worden door het
Waterschap beoordeeld.

3.15. Liften
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Bij alle tunnelgebouwen (toeritten en vluchtschachten) worden brandweerliften
aangebracht voor het transport van mensen en materiaal tussen maaiveld en
tunnelniveau. Per tunnelgebouw worden twee liften geïnstalleerd.
Iedere lift is geschikt voor het transport van twee brancards en vier hulpverleners.
De reistijd tussen het hoogste en laagste niveau bedraagt maximaal 30 seconden
(deuren sluiten tot deuren open).

3.16. Vluchtdeuren
De doorgangen in de tussenwand en de toegangen naar gesloten vluchttrappenhuizen
worden voorzien van vluchtdeuren.
De vluchtdeuren die toegang geven tot de naastgelegen tunnelbuis zijn normaliter
vergrendeld. In geval van nood worden deze vluchtdeuren ontgrendeld zodra het
treinverkeer in de nevenbuis is stilgelegd. De vluchtdeuren die toegang geven tot
vluchttrappenhuizen zijn direct beschikbaar.
In geval van stroomuitval wordt de vergrendeling opgeheven. De tunnelvluchtdeuren
zijn zelfsluitend en te openen met een kracht van maximaal 50N.

3.17. Beschikbaarheid van installaties
Bij falen van het drainagesysteem of van de grendels van de beweegbare waterkering
wordt de treinenloop direct gestaakt.

Aan de volgende installaties, noodzakelijk voor zelfredzaamheid en
incidentbestrijding, wordt een beschikbaarheidseis gesteld:

• besturingssysteem
• noodcommunicatiesysteem
• radiocommunicatie voor hulpdiensten
• wandcontactdozen in de tunnelbuizen
• tunnelventilatie
• overdrukventilatie
• afsluiting drukvereffeningsopeningen
• vluchtwegverlichting
• accentverlichting
• vluchtrouteaanduiding
• brandblusvoorzieningen (inclusief bluswaterpompen)
• brandmeldsysteem
• liften
• vluchtdeuren
• aardingsinstallatie
• omroepinstallatie *)

De faalkans van bovengenoemde installaties dient lager te zijn dan 10-3.
Om aan deze beschikbaarheidseis te voldoen worden systemen waar nodig redundant
uitgevoerd enJof voorzien van een noodvoeding. Installaties die noodzakelijk zijn
voor zelfredzaamheid enJof hulpverlening worden in overleg met en ter goedkeuring
van de brandweer zodanig van energie voorzien dat funktioneren gewaarborgd blijft
bij uitval van de primaire bron.
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*) Op dit moment loopt een studie bij TNO-TM naar de informatievoorziening voor reizigers
in spoortunnels (aanduidingen en gesproken boodschappen). Zodra de resultaten beschikbaar
zijn zal met de brandweer nader overleg worden gevoerd.

3.18. Aardingsschakelaars tractievoeding
Bij een incident dient aan beide zijden de bovenleiding te worden geaard. Beide
tunnelbuizen worden voorzien van aardingsschakelaars welke te bedienen zijn vanaf
de verkeersleidingspost en de bedieningsposten in de tunnelgebouwen. Op de
brandweerpanelen is de stand van de schakelaars af te lezen.

3.19. Calamiteitenfunktie
De calamiteitenfunktie kan zowel automatisch als handmatig in werking worden
gesteld. Handmatige bediening is mogelijk op de Verkeersleidingspost, in de
bedieningskamers van de tunnelgebouwen en via de handbrandmelders in de beide
tunnelbuizen. Daarbij worden de systemen die nodig zijn voor zelfredzaamheid en
hulpverlening automatisch in werking gesteld. Hiertoe behoren tenminste de
volgende funkties:
• melden aan regionale alarmcentrale van de brandweer
• ventilatie in beide tunnelbuizen in de rijrichting van de incidentbuis
• verlichting maximaal
• niet incidentbuis treinvrij maken en aansluitend de vluchtdeuren ontgrendelen en
brandkleppen van drukvereffeningsopeningen en overige doorgangen sluiten

• brandbluspompen starten.

3.20. Funktionaliteit
De funktionaliteit van elk systeem moet worden aangetoond bij de oplevering. De
leveranciers zijn verplicht in hun aanbiedingen de opleveringstests te beschrijven.

3.21. Storingen van veiligheidssystemen voor zelfredzaamheid en hulpverlening
Na storingen in veiligheidssystemen die van belang zijn voor zelfredzaamheid en/of
hulpverlening mag het treinverkeer eerst na goedkeuring door de brandweer worden
hervat.

4. Het zelfredzaamheidsconcept
4.1. Inleiding
De doelstelling van het zelfredzaamheidsconcept is om bij een brand alle reizigers
ongedeerd de veilige tunnelbuis te laten bereiken. Deze doelstelling wordt bereikt
met voorzieningen in treinen, in de besturing en in tunnels.
De beperkte tijd die beschikbaar is moet zo goed mogelijk worden benut. Het
zelfredzaamheidsconcept houdt ook de voorzieningen in om de ontruiming van een
trein op gang te brengen. Er moet immers vanuit worden gegaan dat de meeste
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reizigers niet in de gaten zullen hebben dat er iets aan de hand is. Vervolgens
moeten de reizigers na het verlaten van de trein zo snel mogelijk de nevenbuis
bereiken. Daar aangekomen is direct gevaar geweken. De rest van de vluchtroute
staat niet onder tijdsdruk. Overigens moet rekening worden gehouden met reizigers
die direct naar buiten lopen. Doordat de bochten in de tunnel zowel in vertikale als
in horizontale richting hele grote kromtestralen hebben, kunnen reizigers vanaf
ongeveer 1 km de buitenlucht zien indien het licht is en het uitzicht niet wordt
belemmerd. Velen zullen in dat geval niet de aangegeven vluchtroute kiezen, maar
meteen naar buiten lopen. Uitgangspunt is dat alle treinen een brand vanaf een
detecteerbare grootte en na detectie minimaal 15 minuten kunnen beheersen.
Gedurende deze tijd dienen rook en hitte binnen het rijtuig te blijven en niet in de
aangrenzende rijtuigen of in de tunnel te komen.

Voorzieningen in treinen:
Zie Deel A van het beveiligingsconcept

Voorzieningen in de besturing:
Een automatische calamiteitenfunktie. Voor een nadere beschrijving zie 3.19 ..
• Branden in treinen worden gemeld via verkeersleiding, branden in de
schachtgebouwen worden gemeld via het automatische brandmeldsysteem,
overige branden worden gemeld via de handbrandmeldinstallatie.

Voorzieningen in de tunnel:
• De sporen zijn gescheiden door een brandwerende tussenwand.
• De tunnel is in de lengte opgesplitst in vier ongeveer even lange delen en twee
korte delen nabij de uiteinden.

• In beide tunnelbuizen kan de langsventilatie in beide richtingen werken.
• De vluchtpaden en vluchtdeuren zijn zodanig gedimensioneerd dat 2000 reizigers
binnen 10 minuten de nevenbuis kunnen bereiken (gerekend vanaf het moment dat
het uitstappen uit de trein begint).

4.2. Het zelfredzaamheidsconcept in de boortunnel
Het zelfredzaamheidsconcept is gericht op brand omdat bij brand sprake is van een
beperkte tijd die beschikbaar is om reizigers in de trein ongedeerd in veiligheid te
brengen.

Fasering van het vluchtproces vanaf het moment dat de brand wordt ontdekt:
• Detectie/melding.
• Alarmeren van reizigers in trein.
• Alarmeren van Verkeersleiding (Verkeersleiding meldt aan regionale
Alarmcentrale) .

• Starten van calamiteitenprocedure in tunnel (verlichting, ventilatie, treinvrij
maken nevenspoor, ontgrendelen van vluchtdeuren, etc.).

• Stoppen van trein.
• Uitstappen uit trein.
• Vluchtroute volgen.
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• Vluchtdeur passeren (in veiligheid zijn).

Aansluitend volgt het tweede gedeelte van het vluchtproces dat zich voltrekt in de
niet-incidentbuis en daardoor minder onder tijdsdruk staat.
• Lopen naar toerit of vluchtschacht.
• Lopen naar maaiveld via toerit of trap.

4.3. Scenario's in de tunnel onder het Groene Hart
De scenario's waarop de veiligheid is gericht zijn brand, ontsporing en botsing. De
totstandkoming van deze scenario's is uitgebreid beschreven in beveiligingsconcept
deel A.

scenario brand ontsporing botsing
doelstellingen voor bij een maximale geen obstakels die geen obstakels die
zelfredzaamheid in bezetting van een de schade kunnen de schade kunnen
tunnels trein alle reizigers vergroten vergroten

in veiligheid
brengen

zelfredzaamheids-
concept voor alle
reizigers

doelstellingen voor reddingsmiddelen reddingsmiddelen reddingsmiddelen
hulpverlening in en
tunnels brandblusinstallatie

hulpverlenings- hulpverlenings- hulpverlenings-
concept concept concept

4.4. De beschikbare en benodigde tijd voor zelfredzaamheid
Het Beveiligingsconcept stelt als eis dat een tunnel binnen 10 minuten moet kunnen
worden ontruimd gerekend vanaf het moment dat de trein tot stilstand komt.

Het exploitatiemodel gaat uit van treinen met maximaal 2000 reizigers voor
binnenlands vervoer. Deze treinen (shuttles) zijn 400 m lang en bestaan uit 16
wagons met elk twee deuren aan beide zijden.
De vluchtpaden in de tunnel zijn iets lager dan de perrons op stations. Aan de
binnenlandse treinen is de eis opgelegd dat reizigers gemakkelijk moeten kunnen
uitstappen en dat de trein binnen 3 minuten moet kunnen worden ontruimd gerekend
vanaf het moment dat de trein tot stilstand komt.

Aan de hand van een eenvoudig model zijn vluchttijden berekend. De beschrijving
van dit model en de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Bij deze beschrijving
zijn eveneens de gegevens van treinen opgenomen.
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Het vluchtconcept is gebaseerd op een bewegwijzering naar twee zijden met de
bijbehorende afstanden tot de dichtstbijzijnde vluchtdeur.

De berekeningen geven het volgende beeld:
De berekeningen van de vluchttijden laat zien dat de ontruiming van de incidentbuis
van een trein met 2000 reizigers (volle shuttle) bij een vluchtdeurafstand van 300 m
binnen 8 minuten kan plaats vinden. De ontruiming van een trein met 754 reizigers
(volle TGV) kan binnen 5 minuten plaats vinden.
Bij een vluchtdeurafstand van 150 m wordt de ontruimingstijd voor een volle shuttle
ongeveer 4 minuten en voor een TGV ruim 3 minuten.
Uit de berekeningen van de ontruimingstijden van de incidentbuis (zie bijlage 1)
blijkt dat verkleining van de afstand tussen de vluchtdeuren van 300 m naar 150 m
ongeveer een halvering van de vluchttijd oplevert van 455 sec naar 230 sec. De
halvering van 150 m tot 75 m levert een relatief geringe tijdwinst op van 40
seconden. De ontruimingstijd daalt daardoor van 230 naar 190 sec. De uitstaptijd
van 156 sec vormt daarvan het grootste gedeelte.
Vergroting van de afstand geeft een relatieve toename van de tijd omdat de
loopsnelheid afneemt vanwege vluchtpadverzadiging.
Vergroting van de afstand heeft tot gevolg dat er relatief minder reizigers hoeven te
wachten voor nog vergrendelde deuren. Bij grotere vluchtdeurafstanden neemt voor
een deel van de reizigers de verblijftijd toe. Bij overschrijding van een verblijftijd
van 10 minuten ontstaat voor reizigers benedenwinds van de brand het risico van
letsel door rook enlof hitte.

4.5. De trappen
De capaciteit van de trappen bedraagt 3 pers/sec. De bijbehorende stijgsnelheid is
ongeveer 0,2 m/sec (vertikaal gemeten). De stijghoogte is ongeveer 14 m in de
schachtgebouwen bij de toeritten en maximaal 30 m in de tussenliggende schachten.
De uitstaptijd voor een trein met 2000 reizigers bedraagt 156 seconden. De eerste
reiziger kan het maaiveld dus eerder of ongeveer op het zelfde moment bereiken als
de laatste reiziger uit de trein stapt als de trein dicht bij een schacht staat. De trap
zorgt voor propvorming. Omdat dat echter buiten het bedreigende gebied is, vormt
dit geen bezwaar.

4.6. De tunneluitgangen als vluchtroute
Vanwege de geringe hellingen en de grote kromtestralen van de bochten kunnen de
uitgangen vanaf ongeveer 1 km afstand worden gezien (als het buiten licht is). Het is
aannemelijk dat bij een stop in dat gedeelte van de tunnel, een deel van de reizigers
zal verkiezen om direct naar buiten te lopen boven het volgen van de vluchtroute.
Dit is temeer aannemelijk als de deuren nog vergrendeld zijn.

4.7. De trappen in de incidentbuis als vluchtroute
Het vluchtconcept is gericht op het vluchtpad aan de zijde van de tussenwand. De
treindeuren zijn echter altijd aan beide zijden te openen. Er dient dus rekening te
worden gehouden met reizigers die aan de buitenzijde uitstappen.
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In geval de trein in de buurt van een schacht staat zullen reizigers het trappenhuis
snel gevonden hebben.

4.8. Ontsporing
In principe is de ruimte in een tunnel bij een ontsporing kleiner dan op de open baan.
De vluchtpaden en de tunnelwand zorgen voor een beperking van de
bewegingsvrijheid van de trein. Letsel kan in een tunnel alleen worden beperkt door
grote obstakels te vermijden.

4.9. Botsing
De snelheid zal een grote invloed hebben op het aantal slachtoffers. In hoeverre de
beperkte ruimte van de tunnel het aantal slachtoffers zal vergroten of verkleinen is
niet vooraf vast te stellen.

De afspaninrichtingen voor de bovenleiding die grote obstakels zouden kunnen
vormen, zijn in de tunnel in uitsparingen in de tussenwand weggewerkt dan wel
vervangen door cylinders.
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5. Het hulpverleningsconcept
5.1. Inleiding
De hulpverlening bij spoorincidenten heeft een aantal bijzondere kenmerken.
Gemakshalve wordt hiervoor naar het "Spoorboekje voor Zwaailichten" verwezen
waarin al deze bijzonderheden uitvoerig staan beschreven.
De hulpverlening in spoortunnels heeft in het kader van de aanleg van de HSL-Zuid
nog eens apart aandacht gekregen. In samenwerking met de hulpverleners is daartoe
een hulpverleningsconcept uitgewerkt. De hoofdlijnen van dit concept staan
beschreven in Deel A.

5.2. Het hulpverleningsconcept
De hulpverlening vormt de laatste schakel in de veiligheidsvoorzieningen. De
openbare hulpverleningsdiensten (OHD) worden daarbij ondersteund door de
Ongevallen Bestrijdingsdienst van Verkeersleiding (NedTrain). NedTrain werkt
onder de bevelvoering van OHD.

Het hulpverleningsconcept is uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen de
openbare hulpdiensten en HSL. Ook NedTrain is hierin betrokken. Bij de uitwerking
zijn een groot aantal kentallen over tijden en capaciteiten geformuleerd. Deze zijn in
dit hoofdstuk opgenomen.

Het hulpverleningsconcept is ontwikkeld om de reingers die niet zelfstandig de
tunnel hebben kunnen verlaten zo spoedig mogelijk hulp te bieden en zo nodig
geneeskundige verzorging te geven. De hoogste pnonteit in het
hulpverleningsconcept is het uit de tunnel brengen van de slachtoffers. Alle
verzorging gebeurt buiten vanwege de slechte omstandigheden en de beperkte ruimte
in de tunne1.
Deze prioriteit heeft geleid tot een concentratie van geneeskundige hulpverlening bij
de toeritten van de tunnel terwijl de brandweer ter plaatse van het incident de
slachtoffers zo snel mogelijk gereed maakt voor vervoer naar buiten.

Bij de uitwerking van het hulpverleningsconcept is gebleken dat de afstand tussen de
trappen of de schachten bepalend is voor de capaciteit van de hulpverlening. Dit
geldt zowel voor het overdekte gedeelte als voor de toeritten.
Niet de vertikale maar de horizontale afstanden vergen de meeste tijd en kosten de
meeste inspanning. Er is dus gezocht naar een oplossing om de invloed van de grote
afstanden te beperken.

In dit hulpverleningsconcept zijn daartoe enkele passende hulpmiddelen in
ontwikkeling. Voor het vervoer van slachtoffers en materiaal vanuit de incidentbuis
naar de nevenbuis en vice versa is een reddingswagentje voorgesteld. Voor het
transport vanuit de nevenbuis naar buiten en vice versa is een reddingstreintje
voorgesteld. In dit concept is zo een scheiding ontstaan tussen de logistieke
processen van brandweer en ghor, hetgeen vele praktische voordelen heeft in het
ruimtegebruik zowel binnen als buiten de tunnel.
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Met name voor het vervoer van slachtoffers wordt met mobiel vervoer een grote
tijdwinst geboekt omdat er minder hulpverleners per slachtoffer nodig zijn en de
afstand veel sneller wordt afgelegd.
Het gebruik van een duwbaar mobiel "reddingswagentje" en een gemotoriseerd
mobiel "reddingstreintje" compenseert de langere afstanden in de tunnels zodanig
dat de lengte van de tunnel geen tijdvertraging meer oplevert in de hulpverlening
maar tijdwinst.

De introductie van deze mobielen heeft geleid tot een scheiding van de logistiek van
hulpverleningsprocessen. Dit betekent dat brandweer en geneeskundige
hulpverlening zoveel mogelijk gescheiden van elkaar werken, waarmee ieder een
maximale ruimte ter beschikking heeft. De brandweer betreedt de tunnel zo dicht
mogelijk bij het incident. De geneeskundige hulpverlening concentreert zich bij de
uiteinden van de toeritten. Deze scheiding heeft het voordeel dat aanrijroutes voor
brandweer en ambulances kunnen worden gescheiden.

De logistiek van het hulpverleningsconcept ziet er in het kort als volgt uit.
De brandweer brengt de slachtoffers in het reddingswagentje via de dichtstbijzijnde
vluchtdeur naar de nevenbuis. Vandaar vindt vervoer per reddingstreintje plaats. Het
naar binnen brengen van hulpverleningsmateriaal kan eventueel op dezelfde wijze
maar dan in omgekeerde volgorde.
De brandweer beslist hoelang een inzet in de incidentbuis verantwoord is rekening
houdend met de situatie en eventueel afspatten van beton.
De meeste tijd vergt het vervoer van slachtoffers naar de schachten. De afstanden
kunnen tot 1 km oplopen en zonder reddingswagentje zijn daarvoor vier
hulpverleners per brancard nodig.
De werkwijze volgens het hulpverleningsconcept is veel sneller en kost veel minder
inzet omdat de afstanden tussen de schachten geen rol meer spelen.
Het gebruik van de liften is hierdoor sterk beperkt geworden. De liften dienen alleen
om de logistiek van de brandweer te ondersteunen en worden niet gebruikt voor het
vervoer van slachtoffers omdat de afstand om slachtoffers naar de lift te brengen
veel te groot is (1 km). De benodigde mankracht ontbreekt hiervoor. De inzet van
een tweede compagnie betekent in het algemeen dat de afstand van de schacht tot de
trein groter is dan 1 km omdat de eerste compagnie in het algemeen de
dichtstbijzijnde schacht heeft gekozen.

S.3. De voorzieningen voor het hulpverleningsconcept
De voorzieningen in en bij de tunnel hebben voornamelijk een faciliterende funktie.
• Meldingsprocedure en de gegevens over het incident.
• Gegevens over het openen van treinen.
• Bereikbaarheid van de toegangen en opstelruimtes voor voertuigen.
• Hulpmiddelen om de afstanden in de tunnel te overbruggen.
• Blusleiding en bluswatervoorraad.
• Brandweerpanelen.
• Ondersteuning van de communicatiemiddelen.
• Liften.
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5.4. Het reddingswagentje
Het reddingswagentje is een soort boodschappenwagentje waarmee
hulpverleningsmateriaal, redbakken en backboards kunnen worden vervoerd. De
reddingswagentjes zijn bedoeld voor gebruik op het vluchtpad en worden handmatig
voortbewogen. De reddingswagentjes zijn zelfremmend (zoals de wagentjes op
Schiphol). De reddingswagentjes worden gebruikt voor het vervoer van materiaal en
slachtoffers. Het vervoer van slachtoffers kan nu door twee hulpverleners worden
gedaan in plaats van vier hulpverleners die nodig zijn om een redbak te dragen. De
slachtoffers worden naar een dichtbij gelegen verzamelpunt gebracht voor verder
vervoer naar een punt buiten de tunnel. In elke schacht worden aan beide zijden 10
reddingswagentjes, 10 redbakken en 10 backboards opgeslagen. De overige
reddingswagentjes, redbakken en backboards worden in de stallingsgebouwen voor
de reddingstreinen opgeslagen, te weten 14 reddingswagentjes, 30 redbakken en 80
backboards per stallingsgebouw.

5.5. Het reddingstreintje
Het reddingstreintje bestaat uit een motorunit met meerdere aanhangers. Het geheel
rijdt op het spoor in de niet-incidentbuis. Met dit treintje kan materiaal in de tunnel
worden gebracht tot de dichtstbijzijnde vluchtdeur en kunnen slachtoffers naar buiten
worden gebracht voor verdere behandeling dan wel vervoer naar een ziekenhuis. De
spooraanhangers bieden elk plaats aan vier redbakken.
Voor het overdragen van materiaal en slachtoffers is het van belang dat er buiten de
tunnel een goed toegankelijke plaats beschikbaar is. De uiteinden van de
tunnelbakken lenen zich daarvoor het meest.
Aangezien bij spoorincidenten NedTrain direct wordt gealarmeerd ligt het voor de
hand dat deze partij het vervoer van materiaal en slachtoffers over het spoor
verzorgt. De motorunit voor het reddingstreintje is zodoende beschikbaar evenals
alle benodigde gereedschap voor het veilig stellen en openen van treinen voor
verdere hulpverlening. Nedtrain kan gelijktijdig een ploeg naar de beide
tunneltoeritten sturen (standplaatsen Rotterdam en Haarlem).
De opkornsttijden dienen gelijk te zijn aan die van OHD.
De aanhangers worden lichtgewicht uitgevoerd, zijn zelfremmend en worden in de
directe nabijheid van de uiteinden van de toeritten opgeslagen. Per zijde worden 4 à
6 aanhangers voorzien.

5.6. De capaciteit van de hulpverlening
OHD heeft aangegeven met één compagnie vanuit één schacht te kunnen werken. Dit
betekent ongeveer 24 man die ter plaatse van het incident de redding ter hand nemen
en een gelijk aantal dat in de niet-incidentbuis ondersteuning biedt en voor een
tijdige aflossing zorgt. De overige manschappen van de eerste compagnie van de
brandweer blijven buiten de tunnel voor het geven van ondersteuning.
De redcapaciteit is gesteld op 4 slachtoffers per 4 manschappen per uur. Daarbij
geldt dat de slachtoffers dicht bij een vluchtdeur in de niet-incidentbuis worden
neergelegd voor verder vervoer naar buiten.
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De volgende stap is het vervoer naar buiten. Als de trein midden tussen de schachten
staat bedraagt de gemiddelde afstand tot de schachten ongeveer 750 m. Met 4 man
een brancard dragen naar de schacht betekent, bij een afstand van 750 m en 0,5
m/sec heen en 1 m/sec terug, dat hiervoor ongeveer 40 minuten (l,5
slachtoffer/uur/hulpverlener) moet worden gerekend. Indien de trein dicht bij de
schacht staat neemt deze tijd af tot minimaal 5 minuten (12
slachtoffers/uur/hulpverlener). Bij een trein van 400 m lang levert dit altijd een
spreiding op. Voor de capaciteitsberekening is daarom uitgegaan van 15 minuten
looptijd heen en terug.
Bij gebruik van een reddingswagentje kan dit vervoer worden verzorgd door twee
hulpverleners hetgeen een verbetering van een factor 2 betekent qua capaciteit ten
opzichte van dragen.
In beide gevallen betekent deze werkwijze dat er een beperkt aantal slachtoffers per
uur naar een schacht kan worden gebracht.

Bij gebruik van de reddingstrein beperkt de inspanning van het vervoer zich tot het
brengen naar de nevenbuis en het plaatsen van de brancard op de trein. Het vervoer
naar schachten komt geheel te vervallen.

De capaciteit van de reddingstreinen is afhankelijk van de af te leggen afstand en van
de laad- en lostijd. NedTrain geeft als indicatie voor het laden 10 minuten, lossen 8
minuten en voor de reistijd 12 minuten bij 4,5 km tot het midden van de tunnel. Dit
komt neer op 60 minuten voor een heen- en terugreis, bestaande uit 10 minuten
laden van brandweermateriaal, 12 minuten rijden, 8 minuten lossen van
brandweermateriaal, 10 minuten laden van slachtoffers, 12 minuten rijden en 8
minuten lossen van slachtoffers. De cyclustijd wordt voornamelijk bepaald door de
laad- en lostijd. De laad- en lostijd kan worden beperkt door een uitgekiende
constructie van de aanhangers. De brandweer heeft aangegeven de capaciteit van de
beide reddingstreinen voldoende te achten.
Bij de uiteinden van de toeritten waar de overdracht van slachtoffers plaats vindt is
dus een capaciteit van 24 slachtoffers per uur nodig. Dit wordt deels bereikt met een
GNK en voor het overige door afvoer per ambulances. Vergroting van de capaciteit
kan zo nodig worden bereikt door de inzet van meer aanhangers.

De behandelcapaciteit van een GNK wordt gesteld op 8 Tl slachtoffers of 16 T2
slachtoffers per uur. Het surplus aan slachtoffers dat uit de tunnel naar buiten wordt
gebracht dient derhalve zo spoedig mogelijk met ambulances te worden afgevoerd.

Voor de slachtoffers met ademhalingsproblemen en/of lichte verwondingen die in
staat zijn geweest om zelfstandig de tunnel te verlaten, is geen voorziening
beschikbaar. EHBO komt in het hulpverleningsconcept niet aan de orde.
Het Rode Kruis mag geen geneeskundige verzorging leveren en wordt alleen ingezet
voor opvang.

5.7. Gebruik van de liften
In elk schachtgebouw bevinden zich 2 liften. Deze liften zijn uitsluitend bedoeld
voor hulpverleners. Het proces wordt er niet door vereenvoudigd of versneld. De
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prognose voor het aantal malen dat de lift per uur heen en weer kan gaan komt neer
op een reistijd die nagenoeg gelijk is aan de looptijd via de trappen.
In het hulpverleningsconcept is een voorkeur gebleken om zwaar gereedschap met de
reddingstrein via de toeritten in de tunnel te brengen.

De brandweer gaat ploegsgewijs naar boven en naar beneden. Dat zijn vijf/zes man
met hun PSU. Ambulancepersoneel gaat per 2 naar boven en naar beneden en neemt
een spoedkoffer mee.
Brancards en zwaar gereedschap gaan in principe niet met de lift.
De liften zijn met netto afmetingen van ongeveer 2x2,4 m voldoende groot voor 2
brancards met hulpverleners. De hefcapaciteit is 2,5 t bij deze afmetingen. De in- en
uitstaptijden zijn bepalend voor de effectiviteit. De enkele reistijd bedraagt maximaal
30 seconden (deuren dicht tot deuren open).

Bij een frequentie van 15 bewegingen (heen en weer) per uur kunnen 15 ploegen
naar boven en naar beneden met één lift.
Per beweging kan bovendien nog 2 ton vracht mee (30 ton/uur).
Per uur kunnen er dus per lift eventueel 30 brancards naar boven.

Er zijn in totaal maximaal 8 ploegen ter plaatse.
De totale redcapaciteit ligt op maximaal 25 slachtoffers per uur.
Bij 15 bewegingen per uur zijn de deuren in totaal 30 x 12 seconden dicht (10 % van
de tijd). De snelheid van de lift speelt dus nauwelijks een rol.
De capaciteit van één lift is dus groter dan de maximale transportbehoefte per
schacht.

Door de Regionale Brandweer Rijnland zijn berekeningen gemaakt met betrekking
tot liftcapaciteit. Hieruit blijkt dat één brandweerlift per schacht per zijde voldoende
is. Hierbij is uitgegaan van een goed gefaseerde aankomst van de 4 tankautospuiten
van het eerste peleton.

De eisen aan de beschikbaarheid van de liften zijn vanzelfsprekend zeer hoog, omdat
er bij uitval slechts beperkt gebruik gemaakt kan worden van de andere lift, waarbij
een passage via een gang onder het spoor en één trapopgang noodzakelijk zijn.

5.8. Proceskenmerken van hulpverlening

5.8.1. Melden en alarmeren
Verkeersleiding meldt incidenten aan de centrale meldkamer. De centrale meldkamer
zoekt uit aan welke regionale alarmcentrale van üHD de melding moet worden
gedaan en doet de melding. De regionale alarmcentrale ontvangt de melding en
vraagt uit. De regionale Alarmcentrale in Leiden tevens Centrale Post
Ambulancevervoer alarmeert volgens vaststaande procedures de brandweereenheden
en ambulances en geeft de melding door aan de Politiemeldkamer . De
Politiemeldkamer alarmeert de politie suveillance-eenheden.

5.8.2. Normtijden voor opkomst
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De Handleiding Brandweerzorg van het Ministerie van BZK geeft normtijden aan
waarbinnen de brandweer ter plaatse van een incident moet kunnen zijn. Tunnels
worden in deze handleiding niet genoemd, wel spoorweggebouwen. De richtlijn voor
de opkomsttijd is 10 minuten voor het eerste voertuig. Aan de opkomsttijd voor
volgende voertuigen zijn geen richtlijnen verbonden.
De opkomsttijd wordt gerekend vanaf het moment dat het betreffende korps wordt
gealarmeerd door de regionale alarmcentrale. De tijd voor de melding en de
verwerking daarvan is niet inbegrepen. De tijd hiervoor variëert tussen één en twee
minuten. Door de invoering van GMS en C2000 zal deze tijd naar verwachting
bekort worden.

Voor ambulancehulp worden twee tijden gehanteerd. Voor spoedeisende
hulpverlening (categorie Al) geldt dat een ambulance binnen 15 minuten na de
melding ter plaatse moet zijn. Voor minder spoedeisende hulpverlening (A2) geldt
30 minuten. De Centrale Post Ambulancevervoer bepaalt de keuze tussen Al en A2
urgentie.
Voor de tijd die nodig is om een groter aantal ambulances beschikbaar te maken
wordt verwezen naar het ambulancebijstandsplan (direct beschikbaar, na 1 uur en na
3 uur, verdeeld over overdag, avond, nacht en weekend).

5.8.3. Tijden voor een grootschalige inzet
In het kader van de discussies over de veiligheid van HSL-Zuid en de tunnels in het
bijzonder gaat de aandacht uit naar grootschalige incidenten en de daarbij behorende
grootschalige hulpverlening.
De brandweer heeft aangegeven tot compagniesniveau op te schalen en daarvoor
ongeveer 1 à 1,5 uur nodig te hebben uitgaande van de aankomst van het eerste
voertuig binnen 15 minuten. Deze langere tijd is nodig omdat de paraatheid voor
andere incidenten bij alle korpsen gehandhaafd moet blijven.
In totaal zullen eventueel 2 compagnieën worden ingezet elk vanuit een verschillende
schacht. De opkomsttijd van de tweede compagnie bedraagt één uur en 45 minuten
na de melding.
Ongeveer 15 minuten na aankomst van het eerste voertuig kan de brandweer met de
verkenning aanvangen. De tijd van aanvang van de daadwerkelijke hulpverlening is
athankelijk van een aantal factoren waaronder de lokatie van de trein, het scenario
en de opkomst van NedTrain. Er vindt vooraf altijd eerst een verkenning plaats om
de situatie te beoordelen en om de persoonlijke veiligheid voor de hulpverleners te
waarborgen.

Geneeskundige hulp schaalt op naar Geneeskundige Kombinatie. De eerste
Kombinatie heeft daarvoor één uur en 20 minuten nodig, de tweede één uur en 30
minuten bij gelijktijdige alarmering.
In totaal zullen tenminste 2 Geneeskundige Kombinaties worden ingezet waarbij
hoogstwaarschijnlijk tenminste één aan elke tunnelmond.

5.8.4. De inzet vanuit de HSL
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Bij spoorwegincidenten speelt Verkeersleiding altijd een belangrijke rol. Ook komt
een eigen hulpverleningsdienst altijd ter plaatse vanuit de dichtstbijzijnde standplaats.
Deze parate hulpverleningsdienst bestaat uit een terzake deskundige ploeg met
gereedschap voor het veilig stellen van treinen, het openen van treinen en
ondersteuning van OHD. Deze ploeg beschikt over gemotoriseerde railvoertuigen die
ter plaatse op het spoor kunnen worden gezet. Aan dit voertuig kunnen aanhangers
met gereedschap of met redbakken worden gekoppeld.
Deze hulpdienst van NedTrain is binnen dezelfde tijd ter plaatse en operationeel als
OHD om de nodige hulpmiddelen in de tunnel te kunnen brengen.
Zij is geautoriseerd om met blauw zwaailicht te rijden.
De inzet wordt aan beide tunneltoeritten gepleegd.
HSL levert hiermee aan beide tunneltoeritten de reddingstreinen voor OHD.

5.8.5. Proceskenmerken volgens het hulpverleningsconcept.
Per compagnie zullen 2 pelotons in de tunnel worden ingezet. Hiermee wordt een
reddingscapaciteit van 24 slachtoffers per uur verwacht vanaf het moment dat de
daadwerkelijke hulpverlening aanvangt. Hierbij is uitgegaan van het gebruik van de
reddingswagentjes en afvoer met het reddingstreintje naar de toeritten. Als
slachtoffers naar de dichtstbijzijnde schacht gebracht zouden moeten worden is de
capaciteit veel geringer.
Bij een inzet van 2 compagnieën levert dit een reddingscapaciteit op van 48
slachtoffers per uur.
Met elke compagnie gaan de verplegers van twee ambulances mee om eerste hulp te
bieden in de tunnel.

De capaciteit van de beide reddingstreinen is voldoende voor de brandweer.

De behandelcapaciteit van een Geneeskundige Kombinatie bedraagt 8 slachtoffers
per uur van de categorie Tl of 16 slachtoffers per uur van de categorie T2.
Bij een inzet van 2 Geneeskundige Kombinaties is de vervoercapaciteit hoger dan de
behandelcapaciteit.

In eerste instantie dienen 4 ambulances ingezet te worden bij twee schachten ter
ondersteuning van de brandweer.
De overige ambulancecapaciteit moet afgestemd worden op de redcapaciteit rekening
houdend met de verblijfstijd van slachtoffers in de Geneeskundige Kombinatie.
Gemiddeld moet de totale capaciteit echter 24 of 48 slachtoffers per uur bedragen.
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Bijlage 1. Vluchtmodel

Gegevens van treinen
Treinen voor het binnenlandse vervoer:
locomotief met 16 wagons van ieder 25 m
totale lengte 17 + 400 m
2 deuren per wagon
aantal reizigers 2000 (max), 1600 (zitplaatsen) met
uitstaptijden van resp 156 en 125 sec.

Treinen voor het internationale vervoer:
HST1 bestaat uit 2 motorwagens en 8 wagons van ieder 25 m
totale lengte 200 m
1 deur per wagon
totaal aantal zitplaatsen 377, geen klapstoelen en geen staanplaatsen
uitstaptijd 118 sec.

HST2 bestaat uit 2 HST1 stellen
totale lengte 400 m
1 deur per wagon
totaal aantal zitplaatsen 754, geen klapstoelen en geen staanplaatsen
uitstaptijd 118 sec.

Een eenvoudig vluchtmodel
Het vluchtmodel gaat uit van reizigersstromen conform de vluchtwegaanduidingen in
de tunnel. Dit betekent dat reizigers naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur worden
verwezen. De invloed van rook en hitte zijn buiten beschouwing gelaten. Aan het
einde van de beschrijving wordt de invloed kort aangegeven.
Gemakshalve is voor de wagonlengte 25 m gekozen met de deuren aan de uiteinden.
De afstanden tussen de vluchtdeuren vormen een veelvoud van 25 m.
Door deze maatvoering ontstaat er een looppatroon van reizigers in de lengterichting
van het pad dat zich herhaalt na iedere vluchtdeur . Tussen twee vluchtdeuren in
bestaat het patroon uit twee helften die elkaars spiegelbeeld zijn.
Aan de uiteinden van de trein wijken de patronen af van dat symetrische beeld. De
reizigersstromen zijn daar kleiner.
De uitstaptijd uit literatuur en meetgegevens bedraagt ongeveer 2 sec. In het model
is 2,5 sec gebruikt. Dit leidt tot een reizigersstroom van 0,4 pers/sec per deur.

Bij de vluchtdeuren komen twee stromen reizigers bij elkaar. De vluchtdeuren
dienen dan ook voldoende breedte te hebben om deze stromen zonder vertraging te
kunnen laten passeren. De controle hierop maakt deel uit van het model.

De berekeningen gaan uit van een vluchtpad met een breedte van 1,5 m. Voor
tunnels met een andere breedte van het vluchtpad dienen afzonderlijke berekeningen
te worden gemaakt.
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Bij een vluchtdeurafstand van 300 m en een treinlengte van 400 m is het aantal
reizigers dat gebruik maakt van dezelfde vluchtdeur afhankelijk van de positie van de
trein. De verdeling varieërt tussen een gelijk aantal per vluchtdeur (situatie 1) en een
maximum ongelijk aantal (situatie 2). Beide situaties zijn in onderstaand schema
weergegeven. Alle overige treinposities leiden tot een verdeling van reizigers over
de vluchtdeuren die tussen deze beide situaties in ligt. Het onderscheid tussen beide
uitersten is van belang voor het geval dat dit invloed heeft op de ontruimingstijd.
Omdat in situatie 2 veel meer reizigers van een vluchtdeur gebruik maken is die
situatie als maatgevend genomen.

Situatie 1 bij 300 m afstand tussen de vluchtdeuren
Deze situatie treedt op als het midden van de trein precies stopt tegenover het
midden tussen twee vluchtdeuren. De reizigers worden dan gelijkelijk verdeeld over
twee vluchtdeuren. Via elke deur vluchten 1000 reizigers.

vluchtdeur vluchtdeur vluchtdeur
300m 300m____ ~I I~ ~I _I 1 _I _

250 reizigers 750 reizigers I 750 reizigers 250 reizigers

trein 400 m lang 2000 reizigers

Situatie 1 bij 150 m afstand tussen de vluchtdeuren
Deze situatie treedt op als het midden van de trein precies stopt tegenover het
midden tussen twee vluchtdeuren. De reigersstromen worden dan verdeeld over 4
vluchtdeuren. De aantallen reizigers per deur zijn in de figuur aangegeven.

vluchtdeur
150m

vluchtdeur vluchtdeur vluchtdeur vluchtdeur
I 150m ~_1_50_m__ ~ 150m____ ~I ~I _

250 375 375 375 375 250

trein 400 m lang 2000 reizigers

Situatie 2 bij 300 m afstand tussen de vluchtdeuren
Deze situatie treedt op als het midden van de trein precies bij een vluchtdeur stopt.
In dat geval worden 1500 reizigers naar deze deur verwezen terwijl 500 reizigers
naar twee andere deuren worden verwezen.

vluchtdeur vluchtdeur vluchtdeur
300m 300m

250 reizigers 750 reizigers 750 reizigers I 250 reizigers

trein 400 m lang 2000 reizigers

Situatie 2 bij 150 m afstand tussen de vluchtdeuren
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Deze situatie treedt op als het midden van de trein precies bij een vluchtdeur stopt.
De reigersstromen worden dan verdeeld over 3 vluchtdeuren. De aantallen reizigers
per deur zijn in de figuur aangegeven.

ISO m
vluchtdeur

ISO m
vluchtdeur vluchtdeur vluchtdeurvluchtdeur

I50m 150m
____ ~II ~ _

250 375 375 375 375 250

trein 400 m lan!! 2000 reizigers

Situatie 2 uitgewerkt voor een vluchtdeurafstand van 300 m
In onderstaande schets is een situatie getekend waarbij de afstand tussen de
vluchtdeuren 300 m bedraagt. Het getoonde patroon herhaalt zich over deze afstand.

vluchtdeur________________ 11, _

25m I 25m I 25m I 25m I 25m I 25m I 25m I 25m 25m 125m I 25m I 25m I
150 m I 150 m I
nummering van de treindeuren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Iedere pijl in bovenstaand figuur vertegenwoordigt een stroom reizigers. De
reizigers uit de treindeuren bij de vluchtdeuren steken het vluchtpad over en zijn bij
de vluchtdeuren. Bij de volgende treindeuren zijn de stromen uit de beide kort naast
elkaar aanwezige deuren samengevoegd. Juist achter de zesde wagon vindt de
omkering plaats van de reizigersstroom naar de volgende vluchtdeur . De stromen in
de tegenovergestelde richting zijn buiten beschouwing gelaten.

Per wagon stappen 125 reizigers uit via 2 deuren. Dat duurt 125/ (2 x 0,4) = 156
sec.
Reizigers uit deur 1 steken het vluchtpad over en bereiken de vluchtdeur .
Reizigers uit de treindeuren 2 en 3 lopen 25 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit
duurt 25/0,5 = 50 sec.
Reizigers uit de treindeuren 4 en 5 lopen 50 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit
duurt 50/0,5 = 100 sec.
Reizigers uit de treindeuren 6 en 7 lopen 75 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit
duurt 75/0,5 = 150 sec. Deze tijd komt nagenoeg overeen met de tijd dat de laatste
reiziger deur 1 heeft verlaten.
Dit betekent dat maximaal de stromen uit 6 treindeuren gelijktijdig op hetzelfde deel
van het vluchtpad lopen.
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In onderstaand schema is weergegeven hoeveel tijd verloopt om alle reizigers de
vluchtdeuren te laten bereiken. Iedere lijn vertegenwoordigt een reizigersstroom van
0,4 pers/sec. Het begin van de lijn geeft het tijdstip aan waarop de eerste reiziger
van de betreffende stroom de vluchtdeur bereikt en het einde van de lijn het tijdstip
waarop de laatste reiziger de vluchtdeur bereikt. Tussen begin en einde verloopt 155
sec. Vooralsnog is aangenomen dat de capaciteit van de vluchtdeur geen
belemmering oplevert in het ontruimingsproces. Of deze aanname juist is wordt later
getoetst.

Tijd in sec 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Treindeuren 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tijd in sec 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Sommatie van de reizigersstromen gedeeld door de vluchtpadbreedte (1,5 m) en de
loopsnelheid ( 0,5 m/sec) geeft de dichtheid op het vluchtpad.

Dichtheid in pers/m2

1,6

I I

I

3,2

2,75

2,2

1,1

0,55

Tijd in sec o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

De eerder aangenomen loopsnelheid kan nu volgens de tabel getoetst worden aan de
dichtheid. Bij een dichtheid van 3,2 personen/m2 kan 0,5 m/sec gelopen worden.
De aanname van de loopsnelheid was dus juist.

Uit het schema blijkt dat de dichtheid van 3,2 pers/nf maar gedurende een beperkte
tijd optreedt. De reizigersstroom moet op gang komen. Deze tijd duurt zolang er
wordt uitgestapt. Dit betekent dat er in het begin sneller kan worden gelopen omdat
de maximum dichtheid nog niet is bereikt. Hetzelfde geldt voor de uitloop. Ongeveer
155 sec voor dat de laatste reiziger de vluchtdeur passeert begint de dichtheid af te
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nemen omdat er steeds meeer stromen eindigen. De loopsnelheid zal dus weer
toenemen. De eerste en de laatste 100 sec kan zodoende met 1 mlsec worden
gelopen omdat de dichtheid dat toelaat. Dit is een substantieel deel van de gehele
ontruimingstijd. De ontruimingstijd zou hierdoor 100 sec korter worden. De
berekening is echter uitgevoerd met een loopsnelheid van 0,5 m/sec voor de gehele
ontruimingstijd . Hierdoor is het aannemelijk dat de berekende tijden conservatief
zijn.

Situatie 2 uitgewerkt voor een vluchtdeurafstand van 150 m
In onderstaande schets is situatie aangegeven. Het patroon herhaalt zich per
vluchtdeur .

vluchtdeur 150m vluchtdeur 150m vluchtdeur________________ 11 _

25m I 25m
75m

25m I 25m I 25m I 25m I 25m I 25m I 25m 125m 25m 25m I
I 75m I 75m I 75m I
nummering van de treindeuren 1 2 3 4 5 6

De berekening verloopt op dezelfde wijze als bij een vluchtdeurafstand van 300 m.
Er worden nu echter maar 6 treindeuren beschouwd. Dit betekent dat er op het pad
maximaal 5 reizigersstromen gelijktijdig lopen. Voor de berekening wordt uitgegaan
van een loopsnelheid van 1 m/sec. Achteraf wordt deze aanname gecontroleerd.
Reizigers uit deur 1 steken het vluchtpad over en bereiken de vluchtdeur.
Reizigers uit de treindeuren 2 en 3 lopen 25 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit
duurt 25/1 = 25 sec.
Reizigers uit de treindeuren 4 en 5 lopen 50 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit
duurt 50/1 = 50 sec.
Reizigers uit de treindeur 6 lopen 75 m om de vluchtdeur te bereiken. Dit duurt 75/1
= 75 sec.
Het tijddiagram ziet er daardoor als volgt uit.

Tijd in sec 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Treindeuren
6
5
4
3
2
1

Tijd in sec 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Sommatie van de reizigersstromen gedeeld door de vluchtpadbreedte en de
loopsnelheid ( 1 m/sec) geeft de dichtheid op het vluchtpad. Maximaal lopen 5
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stromen gelijktijdig over het vluchtpad. Iedere stroom vertegenwoordigt 0,4
reiziger/sec met 1 m/sec.

De berekeningen worden uitgevoerd voor een vluchtpadbreedte van 1,4 m en 1,5 m
breedte vanwege het verloop tussen deze beide maten in de tunnel.

Dichtheid in pers/m2

3,2

2,75

2,2

1,6

1,1

Tijd in sec o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

De maximale dichtheid bij een breedte van het vluchtpad van 1,4 m bedraagt 5 x
0,4/(1,4 x 1) = 1,4 pers/m"
De maximale dichtheid bij een breedte van het vluchtpad van 1,5 m bedraagt 5 x
0,4/(1,5 x 1) = 1,33 pers/m",
De eerder aangenomen loopsnelheid kan nu volgens de tabel getoetst worden aan de
dichtheid. Bij een dichtheid van 1,4 pers/nf kan 1 m/sec worden gelopen. Bij een
dichtheid van 1,33 personen/nf kan ruim 1 m/sec gelopen worden. Het verschil in
loopsnelheid bedraagt 5% (zie BRS tabel). Dit verschil beïnvloedt alleen de looptijd
en niet de uitstaptijd.
De ontruimingstijd bij een vluchtdeurafstand van 150 m en een loopsnelheid van 1
m/sec bedraagt dus 156 sec uitstaptijd + maximaal 75 sec lopen (75 m met 1 m/sec)
= 231 sec. De ontruimingstijd met een 5% lagere loopsnelheid loopt dus op tot 235
sec.

Berekening van de ontruimingstijd voor een vluchtdeurafstand van 600 m
Bij een vluchtdeurafstand van 600 m is de plaats van de trein van grotere invloed op
de vluchttijd. In het meest ongunstige geval ontstaat een situatie die vergelijkbaar is
met situatie 2 bij afstanden van 300 m. De trein stopt dan met het midden precies bij
een vluchtdeur . Dit betekent dat alle reizigers naar dezelfde vluchtdeur worden
verwezen. De maximale loopafstand is dan 200 m.
Voor de berekeningen is een loopsnelheid gekozen van 0,4 m/sec.
De afstand van 200 m vergt dan 500 sec. De passagetijd van de vluchtdeur bedraagt
400 sec voor 2000 reizigers. De totale ontruimingstijd is dan 500 + 155 = 655 sec.
De passagetijd is korter dan de ontruimingstijd. De eventuele vergrendeling
gerdurende 120 sec van de vluchtdeuren zal het proces niet vertragen.
Als de trein precies midden tussen twee vluchtdeuren stopt is de maximale
loopafstand 300 m. De tijd om deze afstand af te leggen bedraagt 750 sec bij een
loopsnelheid van 0,4 m/sec. De ontruimingstijd is derhalve 750 + 155 = 905 sec.
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In deze positie van de trein maken 1000 reizigers van dezelfde vluchtdeur gebruik.
De passagetijd bedraagt 200 sec. Deze situatie is in het overzicht opgenomen.
In alle andere gevallen zal de trein op een andere plaats stoppen waardoor de
verdeling van reizigers over twee deuren plaats vindt en dus de ontruimingstijd
tussen de beide berekende waarden in ligt.
Bij controle van de dichtheid blijkt dat deze niet groter is dan de dichtheid bij
vluchtdeurafstanden van 300 m. Dit kan worden afgeleid uit het schema bij de
vluchtdeurafstand van 300 m. Als reizgers uit meer dan 12 treindeuren naar dezelfde
vluchtdeur lopen duurt het proces wel langer maar er lopen niet meer stromen
gelijktijdig naast elkaar. De afstand van 300 m wordt dan in 600 sec afgelegd. De
ontruimingstijd zou dan 600 + 155 = 755 sec bedragen.
Om discussies over dichtheden en maximum loopsnelheden te vermijden is de
loopsnelheid van 0,4 m/sec in het overzicht weergegeven.

Overzicht van berekening van de vluchttijden
De vluchttijden zijn als volgt berekend:
totale vluchttijd = uitstaptijd +afstand x loopsnelheid
De invloed van rook en hitte zijn buiten beschouwing gelaten. Voor
vluchtdeurafstanden tot 300 m is dat juist omdat de ontruimingstijden korter zijn dan
10 minuten. Bij vluchtdeurafstanden van 600 m zal een deel van de reizigers kunnen
worden blootgesteld aan rook en/of hitte. Omdat deze afstand niet aan de orde is is
de uitwerking hiervan achterwege gelaten.

Het beschreven model levert de volgende resultaten bij een vluchtpad van 1,5 m
breed.

vluchtdeurafstand 50m 75m 150m 300m 600m

max. loopafstand 25 m 37,5 m 75m 150 m 300m
loopsnelheid shuttle 1m/sec 1 m/sec 1 m/sec 0,5 m/sec 0,4 m/sec

TGV 1 m/sec 1m/sec

vluchttijd 2000 reizigers 180 sec 190 sec 230 sec 455 sec 905 sec
vluchttijd 1600 reizigers 150 sec 160 sec 200 sec 425 sec 875 sec
vluchttijd 800 reizigers 145 sec 155 sec 195 sec 270 sec 420 sec

Voor de TGV wordt een maximum dichtheid van 1,3 p/m' niet overschreden
waardoor bij alle afstanden een loopsnelheid van 1 m/sec is toegepast. Deze treinen
hebben één deur per wagon.

Passagetijd van de vluchtdeuren
Bij een vluchtdeurafstand van 300 m bedraagt in situatie 2 de ontruimingstijd 455
sec. Daarbij verlaten 1500 reizigers de incidentbuis via dezelfde vluchtdeur .
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De vluchtdeuren zijn 2,1 m breed (vluchtpadbreedte van 1,5 m + 0,6 m). Volgens
dezelfde bron van BZK bedraagt de capaciteit van een deur van 2,1 m breed 5,04
pers/sec. Dit betekent bij een reizigersstroom van 1500 reizigers (de ongunstige
situatie bij een vluchtdeurafstand van 300 m) dat de doorstroomtijd 1500 : 5,04 =
300 sec duurt.
De capaciteit van de vluchtdeuren vormt dus geen knelpunt in het
ontruimingsproces. De eerder genoemde veronderstelling dat de vluchtdeuren geen
belemmering vormen is dus juist.

Bij een vluchtdeurafstand van 150 m bedraagt de ontruimingstijd 230 sec in situatie
2. Het aantal reizigers is dan afkomstig uit 6 wagons. Bij deze vluchtdeurafstand is
het maximale aantal reizigers dat van dezelfde vluchtdeur gebruik maakt beperkt tot
750 reizigers. De passagetijd bedraagt dan 150 sec. De capaciteit van de
vluchtdeuren vormt hier dus evenmin een knelpunt in het ontruimingsproces.

Bij een vluchtdeurafstand van 600 m varieert de ontruimingstijd tussen 655 sec en
905 sec. De passagetijden bedragen respectievelijk 400 en 200 sec. De capaciteit van
de vluchtdeuren vormt hier dus evenmin een knelpunt in het ontruimingsproces.

Wachttijd bij vergrendelde vluchtdeuren
De vluchtdeuren worden ontgrendeld zodra de nevenbuis treinvrij is gemaakt. Dit
kan in de boortunnel maximaal 2 minuten duren nadat de incidenttrein is gestopt.
Deze tijd wordt voornamelijk bepaald door de passagetijd van een trein die niet meer
voor de tunnel kan worden gestopt.
Deze wachttijd voor ontgrendelen zal in de praktijk alleen in een klein aantal
gevallen optreden. In 75% van de gevallen is er geen tegemoetkomende trein in de
buurt. In de overige 25% van de gevallen kan de wachttijd variëren van 0 tot
maximaal 2 minuten.

Bij een vluchtdeurafstand van 300 m is het verschil tussen de ontruimingstijd en de
passagetijd van de vluchtdeuren groter dan de maximale vergrendeltijd. Dit betekent
dat vergrendelde deuren geen vertraging van het ontruimingsproces als geheel
opleveren.

Bij een vluchtdeurafstand van 150 m is het verschil tussen de ontruimingstijd en de
passagetijd kleiner dan de maximale vergrendeltijd. Dit betekent dat vergrendelde
deuren een vertragende werking hebben op het vluchtproces.

Bij een vluchtdeurafstand van 600 m is het verschil tussen de ontruimingstijd en de
passagetijd kleiner dan de maximale vergrendeltijd. Dit betekent dat vergrendelde
deuren een vertragende werking hebben op het vluchtproces.

Aantal wachtende reizigers voor vergrendelde vluchtdeuren
De berekening van het aantal wachtende reizigers voor een nog vergrendelde
vluchtdeur is gemaakt met behulp van het tijdschema waarin is weergegeven op welk
tijdstip reizigers de vluchtdeur bereiken. Daaruit valt af te lezen hoeveel reizigers
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binnen de eerste 120 sec de vluchtdeur bereiken. Dit aantal is gerelateerd aan het
totale aantal reizigers dat de vluchtdeur moet passeren.

Tijd in sec o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Treindeuren 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tijd in sec o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

I o sec
wachtende reizigers niet wachtende reizigers

Hoe kleiner de afstand tussen de deuren hoe meer reizigers er moeten wachten. Een
berekening van het aantal geeft het volgende beeld.

vluchtdeurafstand 50m 75m 150 m 300m 600m

percentage wachtende 90% 85% 70% 20% 10%
reizigers

De percentages zijn naar boven afgerond omdat wachtende mensen ruimte innemen
en de achterop komende dus eerder moeten stoppen dan het moment dat zij de
vluchtdeuren bereiken.

De invloed van rook en hitte
De invloed van rook en/of hitte kan vanaf 10 minuten na de stop van de trein een rol
spelen bij het maatgevend scenario. Voor tunnelontwerpen waarbij de
ontruimingstijd kleiner is dan deze 10 minuten spelen rook en hitte voor de
zelfredzame reizigers dus geen rol. Voor reizigers die om welke reden dan ook
langer in de incidentbuis verblijven kan rook en hitte wel een rol spelen.
De ventilatie houdt de incidentbuis bovenwinds van de brand permanent rookvrij.
Van hitte zal evenmin sprake zijn behalve op zeer korte afstand van de brand (zeg
een wagonlengte door alleen stralingswarmte).
In het bovenwindse gedeelte van de tunnelbuis treedt dus vanaf 25 m geen belasting
op door rook en/of hitte die hoger is dan 1 kWIm2•

In het benedenwindse gedeelte van de incidentbuis zullen reizigers echter wel
invloed ondervinden van rook én/of hitte. De resultaten van de studies van TNO en
DNV over de benedenwindse omstandigheden bij brand in de incidentbuis lopen
sterk uiteen.
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TNO geeft aan dat hitte de belangrijkste belasting vormt voor letaal letsel en hanteert
in alle berekening een loopsnelheid van 0,4 mlsec als gevolg van een beperkt zicht.
DNV geeft aan dat de toxiciteit van de rook de belangrijkste belasting vormt voor
letaal letsel maar geeft aan dat er te weinig inzicht is in de brontermen om een goede
berekening te maken. De schattingen voor verblijftijden met 1 % letaal letsel kunnen
daardoor variëren van vier minuten tot anderhalf uur.
Het inzicht over het temperatuurverloop en de concentraties van toxische stoffen in
de tunnel als funktie van de afstand verschilt tussen de beide studies.
Uit deze beide studies zijn derhalve geen kwantitatieve conclusies te trekken ten
aanzien van de invloed van rook en/of hitte.
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Relatie tussen dichtheid, doorstroomcapaciteit en loopsnelheid in gangen volgens
opgave van BRS (overgenomen uit Beveiligingsconcept voor publieksgebouwen
van het Ministerie van BZK)

Onderstaande tabel is gebruikt om de maximale loopsnelheden te toetsen aan de
maximale dichtheid op het vluchtpad.

dichtheid doorstroom loopsnelheid
capaciteit

in pers/m' in pers/msec in m/sec

1,0 1,31 1,31
1,5 1,38 0,92
2 1,46 0,73
2,5 1,52 0,61
3 1,59 0,53
3,5 1,65 0,47
4 1,72 0,43
4,5 1,8 0,4
5 1,87 0,37
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Bijlage 2 Ventilatieconcept
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Bijlage 3 Tekeningen

tekening 1 kaart van het tunnel tracé van km 456 tlm km 464
tekening 21angsprofiel vld tunnel PACK. A-PART. 1-4. 1. 1 (rev 3)
tekening 3 langsdoorsnede van de toerit noord TECR 850 85011 (rev 4)

folio 2/5
tekening 4 situatie tekening toerit noord. TECR 850 85011 (rev 4) folio 115
tekening 5 langsdoorsnede schachtgebouw TECR 850 85009 (rev 5)
tekening 6 doorsnede spoorniveau TECR 850 85002 (rev 5)
tekening 7 doorsnede kelderniveau TECR 850 85001 (rev 5)
tekening 8 doorsnede met trappen TECR 850 850 08 (rev 5)
tekening 9 vluchtconcept TECR 850 85010 (rev 2) folio 112
tekening 10 vluchtconcept TECR 850 85010 (rev 2) folio 2/2
tekening 11 opslagruimtes voor hulpverleningsmateriaal in de schachten

bij de toeritten; TECR 850 85002 (rev 5) aangepast
tekening 12 opslagruimtes voor hulpverleningsmateriaal in de tussenschachten
tekening 13 recuperatieruimte in de tussenschachten
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