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Woord vooraf 
 
 
Na omzwervingen via de Koninklijke Militaire Academie, een aantal jaren als beroepsofficier, 
een studie wijsbegeerte en twee jaar fietsen van Amsterdam naar China vond ik ten slotte 
mijn plaats als adviserend schrijver en als parttime brandweerman in Amersfoort. Met het 
groter worden van de adviserende component in mijn opdrachten voelde ik de behoefte het 
fundament van mijn expertise te verstevigen. Die mogelijkheid deed zich in 2008 voor, met 
de start van de pilot Fire safety engineering aan de Hanzehogeschool Groningen. FSE bood 
mij de kans mijn kennis te verbreden, te verdiepen en te certificeren. 

Als projectsecretaris was ik betrokken bij het veiligheidsproject rond de Leidsche Rijntunnel. 
Ik zag de betrokken partijen discussies voeren over vraagstukken op het gebied van de 
ontwikkeling en effecten van tunnelbranden waarvan ik meende dat de antwoorden daarop 
in de literatuur al gegeven waren. De ambitie ontstond om als academisch geschoolde bij te 
dragen aan bruikbare kennis over tunnelveiligheid, om discussiepartners houvast te kunnen 
bieden bij een aantal veiligheidsvraagstukken. De Commissie tunnelveiligheid bood mij in 
het voorjaar van 2010 deze kans, met een onderzoeksvraag naar selectiecriteria voor sce-
nario’s in een scenarioanalyse. 

Tunnelveiligheid, zo ontdekte in, is in Nederland een domein waarin uitgesproken standpun-
ten rondgaan. Hulpdiensten, zich bewust van het verloop van de grote tunnelbranden in 
Alpentunnels rond de eeuwwisseling, maken zich zorgen over hoe goed zij en de tunnels 
waarin ze moeten optreden toegerust zijn voor dergelijke ernstige scenario’s. Tunnelbou-
wers en overheden maken zich zorgen over een al te deterministische benadering van vei-
ligheid en over de effectiviteit van de kosten die met extra veiligheidsvoorzieningen ge-
moeid zijn. Waar de een erop wijst dat een rampscenario zich morgen in Nederland zou 
kunnen voordoen, wijst de ander erop dat dat in alle Nederlandse wegtunnels slechts een-
maal (brand Velsertunnel, 1978, vijf doden) is gebeurd. 

Tunnels fascineren mij al sinds de tijd dat ik ze zelf groef in de zandbak. Een Matchbox auto 
verdween erin en dook aan de andere kant weer op, maar wat gebeurde er daartussen, op 
het onzichtbare stuk onder de grond? In april 1998 liftte ik tijdens een fietstocht door de 
Alpen mee met een bestelbus, door de voor fietsers niet toegankelijke Mont Blanctunnel. Ik 
had het gevoel dat de bus, op de smalle rijstrook zonder vluchtstrook, de wand bijna raakte 
en probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn als zich hier een ongeluk voordeed. Tun-
nels tarten natuur en natuurkunde, en geven de mens de mogelijkheid om daar te gaan 
waar dat eerst nog onmogelijk leek. Datzelfde ongerijmde geldt voor tunnelbranden, die in 
de historie van tunnelincidenten meer dan eens de gedaante aannamen van een ontembaar 
beest, dat geen enkele conventie respecteerde en de levens nam van vele tunnelgebruikers. 

Ik dank allereerst Jarry Scheepens-Hasek, initiatiefnemer en eerste motor achter de Gro-
ningse pilot FSE, zonder wier niet aflatende ambitie en doorzettingsvermogen FSE in Neder-
land deze krachtige impuls niet had gekregen. Ik dank de Commissie tunnelveiligheid voor 
de kans die ze mij gegeven hebben dit onderzoek te mogen uitvoeren, en voor het geduld 
dat ze hebben gehad bij het voltooien ervan. Ik dank Elsbeth en mijn zoons Dirk en Sietse 
voor de vele keren dat ze hebben geaccepteerd dat hun man of vader zich in de weekenden 
en vakanties terugtrok om zich aan zijn werkstuk voor school te wijden. Ik was er vaak niet 
voor hen. Ik dank mijn afstudeerbegeleiders, die zich meer dan eens moeten hebben afge-
vraagd of het afstuderen van hun pupil nog dit decennium ging gebeuren. Het zijn stuk voor 
stuk namen in het land van tunnels en tunnelveiligheid, ik heb ze gevraagd me te begelei-
den omdat ik streefde naar kwaliteit. Die was uitmuntend in hun vele gedetailleerde, vaak 
niet malse feedback. Ik dank tot slot Jan van Belzen, een van de voorzitters van de Com-
missie tunnelveiligheid, voor zijn opmerking bij de presentatie van mijn onderzoek aan de 
Commissie, dat hij blij was dat een ‘jonge onderzoeker’ hen bij hun advieswerk had onder-
steund. Dat maakte meer dan alleen die dag helemaal goed. 
 
Piet Peeters, 
Amersfoort, juni 2013.
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Samenvatting | Summary 
 
 
Samenvatting 
De Nederlandse wetgeving voor wegtunnels (Warvw, Barvw en Rarvw) schrijft voor dat een 
risicoanalyse moet worden uitgevoerd om de veiligheid van wegtunnels te toetsen. Deze 
bestaat uit een scenarioanalyse (SceA) en een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). 
De bij de SceA te volgen werkwijze is beperkt uitgewerkt. Zo ontbreken eenduidige en 
transparante beslisregels voor de selectie van te analyseren scenario’s. In opdracht van de 
Commissie tunnelveiligheid heeft dit onderzoek aan de hand van acht onderzoeksvragen de 
mogelijkheid van het formuleren van beslisregels onderzocht. 
QRA en SceA toetsen de veiligheid van een tunnelsysteem vanuit verschillende invalshoe-
ken. De QRA-tunnels is een rekenmodel dat de prestaties van een tunnelsysteem op het 
gebied van de interne veiligheid (sterfte) toetst aan een getalsnorm en zo een beeld geeft 
van de gemiddelde veiligheid van een tunnelsysteem. Een SceA wordt uitgevoerd om de 
veiligheidsgrenzen van het tunnelsysteem te bepalen of de werking ervan te toetsen. De 
SceA analyseert locatiespecifiek de tunnelprocessen in reactie op incidenten en toetst het 
voorzieningenniveau op toereikendheid. 
Beide toetsinstrumenten hebben hun eigen merites, maar ook belangrijke onvolkomenhe-
den, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de toetsing. De 
QRA-tunnels toetst eendimensionaal, op basis van beperkte parameters en met uit vereen-
voudigingen afkomstige invoerwaarden. De SceA is diffuus en beperkt uitgewerkt, biedt 
ruimte voor eigen interpretatie van toetscriteria en geeft aanleiding tot discussie. 
Alleen de SceA met het doel om de werking van het tunnelsysteem te toetsen blijft in de te 
wijzigen Warvw bestaan. De scenarioselectie daarvoor moet een in type en ernst gevarieerd 
scala aan scenario’s bevatten. Bij uitgevoerde SceA’s is de voorgeschreven lijst met onge-
valtypen beperkt gehanteerd en werden vooral klassieke scenario’s met inzet van hulpdien-
sten geselecteerd. De lijst met ongevaltypen behoeft herziening. 
Van de vele parameters van Nederlandse wegtunnels is uit bestaand onderzoek van een 
beperkt aantal de waarden bekend. Tussen de waarden van vijf parameters bestaan grote 
verschillen, de waarden van drie parameters verschillen beperkt. 
Het aantal factoren dat invloed heeft op het ontstaan en het verloop van tunnelincidenten is 
zowel bij ongevallen als bij brand beperkt. De factoren van invloed op ongevallen kunnen 
grotendeels worden herleid tot tunnelparameters. Factoren die van invloed zijn op branden 
zijn deels te herleiden tot tunnelparameters. Bij de invloed die factoren hebben op ongeval-
len gaat het voornamelijk om ongevalfrequentie, bij de invloed op brand gaat het om 
brandvermogen, de uitbreidingssnelheid van de brand en het kunnen controleren van de 
brand/ernst van de gevolgen. 
Onderzoek heeft veel nieuwe inzichten in het verloop van tunnelbranden voortgebracht. 
Brandvermogens van HGV’s met conventionele lading blijken veel hoger dan werd aange-
nomen. Pechbranden bij HGV’s kunnen zich atypisch snel ontwikkelen. Branduitbreiding 
(brandoverslag) is de meest bepalende factor voor de gevolgen (wel of niet rampzalig) van 
een tunnelbrand. De tijd tussen ontstaan en de blussing van een tunnelbrand bepaalt of de 
branduitbreiding kan worden gestopt. Er zijn kwantificeerbare limieten aan de bestrijdbaar-
heid van tunnelbranden.  
Het afleiden van beslisregels voor de scenarioselectie is niet mogelijk gebleken, evenmin als 
het aanwijzen van karakteristieke incidentscenario’s voor tunnelkenmerken of tunneltypen. 
Gehele of gedeeltelijke standaardisatie van de te analyseren scenarioset is daarom mogelijk 
en biedt een mate van eenduidigheid en transparantie bij de scenarioselectie. Op basis van 
de informatie uit dit onderzoek zijn bepaalde typerende kenmerken van letselongevallen en 
branden te benoemen. Deze kennis is van waarde bij de ontwikkeling van een standaard 
scenarioset, met een plausibele schets van scenarioverloop. 
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Summary 
 
The Dutch legislation for road tunnels (Warvw, Barvw and Rarvw) requires that a risk as-
sessment should be carried out to test the safety of road tunnels. This assessment consists 
of a scenario analysis (SceA) and a quantitative risk assessment (QRA). 

The specification of the required SceA-procedure is limited. There is no clear and uniform 
set of decision rules for the selection of the scenarios that are to be analysed. Commis-
sioned by the Commissie tunnelveiligheid, this study has explored the possibility of formu-
lating these decision rules by answering eight research questions. 

QRA and SceA test the safety of a tunnel system from different perspectives. The QRA-
tunnels is a calculation model that measures the performance of a tunnel system in terms of 
the safety of tunnel users and thus yields an impression of the average safety of a tunnel 
system. A SceA is carried out to determine the safety limits of the tunnel system or to test 
its operation. The SceA analyses location-specific tunnel processes in response to tunnel 
incidents and assesses the adequacy of the level of safety measures. 

Both assessments have their own merits, but also have significant deficiencies that affect 
the reliability of their results. The QRA assess in a one-dimensional manner, based on lim-
ited parameters and using input values that are derived from simplifications. The SceA lacks 
definition and is limited in the specification of the required procedure, leading to differing 
ways of interpretation of test criteria and giving rise to discussion. 

A soon to be changed Warvw only requires the SceA with the purpose of testing the opera-
tion of the tunnel system. For this SceA the scenario set must contain a range of scenarios 
that are varied both in type and severity. During performed SceAs the obligatory list of inci-
dent types was used in a limited way. SceA-teams selected mainly classical scenarios re-
quiring the intervention of emergency services. The list of incident types needs revision. 

Of the many parameters of Dutch road tunnels, the values of only a limited number is 
known from existing research. The values of five parameters show significant differences, 
the values of three parameters differ only slightly. 

The number of factors that influence the onset and course of tunnel incidents – both acci-
dents and fires – is limited. The factors affecting accidents can largely be traced to tunnel 
parameters. Factors affecting fires are partly traceable to tunnel parameters. Factors mainly 
influence accident frequency (accidents) and heat release rate, fire growth rate and the 
possibility to control fires and limit the severity of their consequences (fires). 

Research has spawned many new insights into the way tunnel fires develop. Heat release 
rates of HGVs with conventional cargo have proven to be much higher than previously as-
sumed. HGV-fires due to mechanical failures can atypically develop rapidly. Fire develop-
ment is the factor most determining the consequences (catastrophic or not) of a tunnel fire. 
The time between the start and the extinction of a tunnel fire determines whether the fire 
spread can be stopped. There are clear limits on the possibilities to fight tunnel fires. 

Deriving decision rules for scenario selection has proven to be impossible, as has identifying 
incident scenarios that are characteristic for specific tunnel types. Therefore standardization 
of the scenario set to be analysed is possible, providing a certain degree of uniformity and 
clarity for the selection of scenarios. Using the information this study has yielded, certain 
typical characteristics of accidents and fires in tunnels can be identified. This knowledge is 
valuable for developing a standard scenario set with plausible scenario developments. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Tunnelwetgeving en risicoanalyse 
De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) vormt de wettelijke basis voor de 
veiligheid van Nederlandse wegtunnels1. De Warvw werd in mei 2006 van kracht, samen 
met het gelijknamige uitvoeringsbesluit (Barvw) en de gelijknamige ministeriële regeling 
(Rarvw). In 2012 verviel een groot aantal artikelen van het Barvw met de inwerkingtreding 
van het Bouwbesluit 2012, dat nu ook voorschriften over tunnelveiligheid bevat. Warvw en 
Rarvw worden naar verwachting in de tweede helft van 2013 gewijzigd2. 
 
Veiligheidsniveau en risicoanalyse 
Het doel van de Nederlandse wet- en regelgeving op tunnelgebied is het verplicht stellen en 
waarborgen van een veiligheidsniveau voor wegtunnels. De bepalingen in de tunnelwetge-
ving geven het wettelijk beoogde niveau van tunnelveiligheid echter niet in zijn volledigheid. 
Zo bevat het Bouwbesluit 2012 alleen voorschriften voor een aantal basisvereisten, zoals de 
brandbestendigheid van de hoofddraagconstructie en de vluchtwegvoorzieningen in een 
tunnelbuis. In plaats daarvan schrijft de wetgever een bepaald instrumentarium voor waar-
mee het veiligheidsniveau van wegtunnels moet worden getoetst. In de Warvw is dit vast-
gelegd in artikel 6 lid 1, dat bepaalt dat een risicoanalyse dient te worden uitgevoerd wan-
neer de bouw van een tunnel wordt overwogen, ten aanzien van het ontwerp van een tun-
nel en bij wijziging van een tunnel of van het gebruik ervan. Artikel 4 lid 1 van de Rarvw 
werkt dit uit en stelt dat een risicoanalyse als bedoeld in de Warvw dient te bestaan uit een 
kwantitatieve risicoanalyse (quantitative risk assessment, ook quantitative risk analysis, 
QRA) en een scenarioanalyse (SceA). Ook in de gewijzigde Warvw hebben zowel QRA als 
SceA een plaats, maar heeft elk van beide analyses een andere rol3. 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksopdracht 
In de praktijk van wegtunnelprojecten geeft de wettelijk verplichte risicoanalyse aanleiding 
tot verschillen van mening over het te doorlopen proces dat moet leiden tot een afgewogen, 
gedragen en wettelijk vereist niveau van tunnelveiligheid. De meningsverschillen gaan on-
der andere over twee belangrijke aspecten van de SceA: toetskader en scenarioselectie. 

Waar de QRA een bij wet vastgesteld en kwantitatief rekenmodel is, bevat de SceA een 
kwalitatief toetskader. Dit kader biedt ruimte voor meerdere interpretaties van de manier 
waarop het beoogde niveau van tunnelveiligheid4 moet worden bereikt. Bij een SceA wor-
den incidentscenario’s, het verloop en de bestrijding van verschillende typen incidenten die 
zich in een bepaald tunnelsysteem5 kunnen voordoen, geanalyseerd en aan de hand van 
een voorgeschreven toetskader beoordeeld. De specifieke invulling van dit toetskader ge-
beurt aan de hand van de kenmerken van het betreffende tunnelsysteem, waardoor de vei-
ligheidsnormen per tunnelsysteem kunnen variëren. 

Omdat de uitkomsten van de SceA het wel of niet adequaat zijn van de veiligheidsvoorzie-
ningen in het beschouwde tunnelsysteem kwalificeren, is de scenarioselectie van invloed 
op de analyse en daarmee op het oordeel over het bereikte veiligheidsniveau van het tun-
nelsysteem. Daartoe is in de Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid (hierna: HRT) een 
basisset van scenario’s gedefinieerd. De HRT gaat echter niet verder dan het geven van de 
benamingen van de basisscenario’s, de technische specificaties ervan ontbreken, evenals 

 
 
1 De term ‘verkeerstunnel’ is strikt genomen juister. ‘Wegtunnel’ wordt gebruikt in de Nederlandse tunnelwetge-

ving, vandaar dat ik in dit rapport eveneens over wegtunnels spreek. 
2 De inhoud van de wetswijziging en de weerslag ervan op dit onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 2. 
3 Zie hoofdstuk 2. 
4 Hierdoor maakt de wetgever maatwerk mogelijk voor het voorzieningenniveau van individuele tunnels. 
5 Hieronder vallen het bouwwerk met zijn bouwkundige voorzieningen, de in de tunnel aangebrachte veiligheids-

installaties en –voorzieningen, voorbereide veiligheidsprocedures en het optreden van de hulpdiensten bij de 
bestrijding van incidenten in de tunnel. 
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beoordelingsregels hoe tot een complete scenarioset te komen. De functionarissen die zijn 
belast met de uitvoering van een SceA hebben daardoor niet de beschikking over een een-
duidig en uniform systeem waarmee voor een bepaald tunnelsysteem een keuze van te be-
schouwen incidentscenario’s kan worden gemaakt. In de praktijk hanteert elk scenarioana-
lyseteam hiervoor een zelfgekozen systematiek. Ook is niet duidelijk welke criteria of de-
terminanten bij een dergelijke keuze een rol spelen of zouden moeten spelen6. Deze pro-
blematiek vormt het onderwerp van dit onderzoek. 
De projectspecifieke invulling van het toetskader en het ontbreken van een systematiek 
voor de scenarioselectie kunnen leiden tot verschillen in tunnelveiligheid van in wezen ver-
gelijkbare tunnels. Deze gang van zaken geeft in de praktijk aanleiding tot discussies en 
vertraging van tunnelprojecten. Met name dit laatste heeft geleid tot het voorstel om de 
Warvw op het gebied van de toe te passen risicoanalyses ingrijpend te herzien. 
 
Onderzoeksopdracht 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie tunnelveiligheid, die de on-
derzoeksopdracht als volgt heeft geformuleerd: 

Ontwerp een voor de scenarioanalyse bij wegtunnels bruikbaar beslismodel dat een 
transparante systematiek bevat waarmee een keuze van karakteristieke wegtunnelinci-
dentscenario’s kan worden gemaakt en dat inzichtelijk maakt welk typerend verloop deze 
scenario’s kennen. 

 
1.3 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksopdracht bestaat uit acht onderzoeksvragen. Aan de hand hiervan analyseer 
ik in het onderzoek eerst de deelaspecten van de onderzochte materie, om vervolgens de 
wederzijdse beïnvloeding van deze aspecten in kaart te brengen. Op basis van de gevonden 
relaties worden uiteindelijk beslisregels ontwikkeld. Deze opzet van het onderzoek – van 
grof naar fijn – heeft tot doel de wijze waarop de onderzoeksresultaten tot stand komen en 
de keuzes die tijdens het onderzoekstraject zijn gemaakt zo transparant mogelijk te maken. 
 
Onderzoeksvragen 

1. Welk doel heeft de SceA in de verschillende fasen van een tunnelproject en wat bete-
kent dit voor de eisen die worden gesteld aan de selectie van scenario’s? 

2. Welke tunnelincidentscenario’s zijn er te onderscheiden? 
3. Welke tunnelparameters spelen bij wegtunnels een rol? 
4. Welk bereik hebben deze parameters? 
5. Welke factoren zijn van invloed op het optreden en verloop van tunnelincidenten? 
6. In hoeverre zijn deze factoren te herleiden op tunnelparameters en hoe relevant zijn 

deze factoren derhalve bij de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 
7. Welke zijn de beslisregels voor de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 
8. Welke scenario’s zijn karakteristiek voor welke tunnel? 

Deze onderzoeksvragen worden, gezien de onderzoeksopdracht en omwille van de uitvoer-
baarheid van het onderzoek, beantwoord voor zover relevant voor de scenarioselectie. 
 
1.4 Aanpak, methodiek en begrenzing onderzoek 
1.4.1 Aanpak onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit drie fasen. In elk daarvan beantwoord ik een aantal van de acht 
onderzoeksvragen: 

Fase 1 - Kaderstelling en condities onderzoeksvragen 1 en 2 
Fase 2 - Inventarisatie en analyse onderzoeksvragen 3, 4, 5 en 6 
Fase 3 - Synthese onderzoeksvragen 7 en 8 

 
 
6 Bij het ontwikkelen van de methodiek van de SceA in de zin van de Warvw bestond de intentie om in een later 

stadium een meer technische invulling aan de methodiek te geven. Die intentie kon niet worden gerealiseerd. 
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1.4.2 Methodiek onderzoek 
Bij het verzamelen en analyseren van informatie steunt het onderzoek op drie pijlers: 

1. literatuuronderzoek7; 
2. onderzoek van dossiers en casuïstiek; 
3. inwinnen van expert opinions. 

Ad 2 
Dossiers over de totstandkoming van het tunnelveiligheidsconcept van een aantal Neder-
landse wegtunnels zijn na bemiddeling door en via ARCADIS door de tunnelbeheerders ter 
beschikking gesteld, op voorwaarde dat deze alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 

Ad 3 
Expert opinions zijn ingewonnen bij experts en kenniscentra op het gebied van tunnelveilig-
heid en incidentverloop, door middel van interviews op locatie: 

• Haukur Ingason, SP8, Zweden; 
• Alfred Kersaan, verkeersdeskundige, Rijkswaterstaat (RWS). 

De uitwerkingen van de interviews zijn opgenomen in bijlage A. 
Bij het onderzoek is zowel gebruikgemaakt van Nederlandse als van buitenlandse bronnen. 
 
1.4.3 Begrenzing onderzoek 
Bij het onderzoeksproject is gekozen voor de volgende begrenzende voorwaarden: 

• Het onderzoek richt zich uitsluitend op Nederlandse wegtunnels met een tunnellengte9 
van meer dan 250 meter, naar analogie van het op dit gebied in de Warvw gestelde. 
In Nederland gaat het daarbij om alle wegtunnels, dus niet alleen om rijkstunnels. 
Trein-, metro-, tram-, fiets- en voetgangerstunnels betrek ik niet bij dit onderzoek.10 

• Het onderzoek houdt zich bezig met alle incidentscenario’s die zich in wegtunnels kun-
nen voordoen en gaat dus uitsluitend over wegtunnelincidentscenario’s. 
Het is een bewuste keuze om niet alleen brandscenario’s bij het onderzoek te betrek-
ken – hetgeen wellicht meer in lijn zou zijn met een opleiding tot fire safety engineer. 
Het doel van dit onderzoek is het formuleren van bruikbare beslisregels voor de selec-
tie van incidentscenario’s. Het alleen beschouwen van brandscenario’s resulteert in het 
beste geval in slechts een deel van dergelijke regels. Brandscenario’s spelen een pro-
minente rol binnen het geheel van tunnelincidentscenario’s, en het is met name bij 
tunnelbranden dat het gemis aan uniforme beeldvorming over verloop en gevolgen 
zich voordoet. Het verschijnsel brand zal in dit onderzoek dan ook een voldoende 
groot aandeel hebben om de keuze voor deze thematiek bij een afstudeeronderzoek in 
het kader van de opleiding fire safety engineering te rechtvaardigen. 

• Het onderzoek richt zich op het samenbrengen, integreren en toepassen van reeds be-
staande, door onderzoek en casuïstiek voortgebrachte kennis. 

 
1.5 Rapportage en leeswijzer 
De structuur van het rapport volgt die van de drie onderscheiden onderzoeksfasen. Na een 
inleiding met achtergronden in hoofdstuk 1 ga ik in hoofdstuk 2 in op functie, doelstellingen 
en systematiek van de SceA, geef ik een overzicht van de verschillende typen incidentsce-
nario’s en ga ik op zoek naar de antwoorden op de onderzoeksvragen van fase 1. In hoofd-
stuk 3 inventariseer ik parameters van wegtunnels, onderzoek ik welke factoren een rol 
spelen bij het ontstaan en verloop van diverse typen tunnelincidenten en geef ik aldus ant-
woorden op de onderzoeksvragen van fase 2. In hoofdstuk 4 geef ik de resultaten weer van 
de derde en laatste fase van het onderzoek en analyseer ik de mogelijkheid tot het formule-

 
 
7 Onderzoek van bestaand (en gepubliceerd) onderzoek, handleidingen, leidraden, wet- en regelgeving etc. 
8 Technical Research Institute of Sweden. 
9 Het Bouwbesluit 2012 definieert ‘tunnellengte’ als lengte van de wegtunnelbuis met de grootste tunnelbuisleng-

te, waarbij ‘tunnelbuislengte’ wordt gedefinieerd als lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis. 
10 Bij tunnels met een gecombineerd gebruik (met bijvoorbeeld een aparte tunnelbuis voor fietsers) is – voor 

zover mogelijk – alleen het deel bestemd voor wegverkeer in het onderzoek meegenomen. 
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ren van beslisregels voor de selectie van incidentscenario’s. In hoofdstuk 5 trek ik ten slotte 
conclusies en doe ik aanbevelingen. 
 
Leeswijzer 
Bij het lezen van het rapport behoort de volgende toelichting: 

• Bronvermelding gebeurt in Harvardstijl11, waarbij publicaties kortheidshalve worden 
aangeduid met – tussen haakjes – de (voornaamste) auteur en het jaar van publica-
tie. In bijlage C zijn de volledige bronvermeldingen opgenomen. 

• Omwille van de leesbaarheid zijn lange termen en benamingen afgekort. Deze zijn al-
leen bij het eerste gebruik volledig uitgeschreven. Een overzicht van gebruikte afkor-
tingen is opgenomen in bijlage B. 

• Citaten gaan altijd vergezeld van bronvermelding en zijn herkenbaar aan een afwij-
kende typografie, of staan tussen aanhalingstekens. 

 
 
11 Zie o.a. www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/scriptorium/bronvermelding/refereren/harvard. 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/scriptorium/bronvermelding/refereren/harvard/
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2 Scenarioanalyse en incidentscenario’s 
 
 
In dit hoofdstuk staat de eerste fase van het onderzoek centraal, die aan de hand van de 
eerste twee onderzoeksvragen de kaders analyseert waarbinnen de scenarioselectie plaats-
vindt: verloop en functie van een SceA en de rol van incidentscenario’s. Een goed beeld 
hiervan verschaft inzicht in het doel en de relevantie van de rest van het onderzoek.  
 
2.1 Onderzoeksvragen 
In de eerste fase tracht ik in het onderzoek deze onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Welk doel heeft de SceA in de verschillende fasen van een tunnelproject en wat bete-
kent dit voor de eisen die worden gesteld aan de selectie van scenario’s? 

2. Welke tunnelincidentscenario’s zijn er te onderscheiden? 

Onderzoeksvraag 1 is het onderwerp van de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4, onderzoeksvraag 2 
van de paragrafen 2.5 en 2.6. Paragraaf 2.7 vat de resultaten van fase 1 samen. 
 
2.2 Tunnelveiligheid in beweging 
Sinds het einde van de jaren negentig is de aandacht voor tunnelveiligheid in en buiten Ne-
derland sterk toegenomen. Een reeks tunnelincidenten met ingrijpende gevolgen vormde 
hiervoor de directe aanleiding. In wegtunnels in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland 
en daarnaast in de Kanaaltunnel (spoortunnel) vond in een tijdsbestek van een paar jaar 
een aantal grote branden plaats, die in veel gevallen meerdere slachtoffers eisten en zonder 
uitzondering leidden tot aanzienlijke schade aan de tunnel en andere infrastructuur. De be-
langrijkste daarvan waren de branden in de Mont Blanctunnel in maart 1999 (39 doden), in 
de Tauerntunnel in mei 1999 (12 doden) en in de Gotthard-wegtunnel in oktober 2001 (11 
doden). Branden in de Kanaaltunnel deden zich voor in 1996, 2006 en 200812. 
 
2.2.1 Projecten en onderzoek 
Aan het verlies van mensenlevens en de omvang van de directe en indirecte13 schade ver-
bonden in eerste instantie onderzoeksinstellingen en bedrijven, later ook overheden en tun-
nelbeheerders de conclusie dat meer en structurele aandacht moest worden geschonken 
aan de veiligheid van weg- en spoortunnels. Op Europees niveau werd een aantal groot-
schalige projecten uitgevoerd rondom tunnelveiligheid. Twee voorbeelden daarvan zijn FIT, 
een Europees netwerkproject dat organisaties, onderzoekers en beschikbare kennis samen-
bracht rond het thema fire in tunnels (FIT) en UPTUN, een Europees onderzoeksprogramma 
naar cost-effective, sustainable and innovative upgrading methods for fire safety in existing 
tunnels14. Daarbij past echter de kanttekening dat het bij deze projecten gaat om respectie-
velijk een kennisnetwerk (geen onderzoek) en (primair) het upgraden van bestaande tun-
nels, maar wel mede op basis van nieuwe, door onderzoek gegenereerde kennis over tun-
nelveiligheid. In Nederland werd in 2001 het Steunpunt Tunnelveiligheid opgericht als advi-
serend orgaan binnen Rijkswaterstaat. 
 
2.2.2 Invoeren wetgeving 
Eveneens van groot belang was het invoeren van wet- en regelgeving op het gebied van 
tunnelveiligheid. Op 29 april 2004 werd de EU-richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveilig-
heidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet van kracht. De implementatie hier-
van in Nederlandse wetgeving geschiedde in 2006 met de invoering van de in hoofdstuk 1 
genoemde Warvw, Barvw en Rarvw. Daarnaast werden het Bouwbesluit 2003, de Regeling 

 
 
12 Hierbij vielen geen doden, maar in 1996 en 2008 was sprake van meerdere gewonden en aanzienlijke schade 

aan de tunnel en de bij de brand betrokken treinen. 
13 Met name in de vorm van economische schade als gevolg van de sluiting van een tunnel na een incident. De 

Mont Blanctunnel werd in maart 2002 heropend, bijna drie jaar na de brand in 1999. 
14 Zie respectievelijk www.wtcb.be (zoek op ‘FIT’) en www.curnet.nl/index.asp?page=pagina.asp&id=uptun. 

http://www.wtcb.be/
http://www.curnet.nl/index.asp?page=pagina.asp&id=uptun
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Bouwbesluit 200315 en het Gebruiksbesluit gewijzigd door het opnemen van bepalingen 
over tunnelveiligheid. Uit het van kracht worden van de Warvw vloeide de instelling van een 
Commissie voor de tunnelveiligheid voort. De Commissie tunnelveiligheid, opdrachtgever 
van dit onderzoek, werd in 2006 opgericht16. 
 
2.2.3 Herziening wetgeving 
Inmiddels zijn of worden alle componenten van de Nederlandse tunnelwetgeving herzien. 
Als eerste onderging de Rarvw per 1 september 2010 een kleine wijziging17. Het grootste 
deel18 van het Barvw en het Gebruiksbesluit zijn opgegaan in het Bouwbesluit 2012 dat op 1 
april 2012 van kracht is geworden. De bepalingen in het nieuwste Bouwbesluit zijn nu struc-
tureel – in tegenstelling tot de min of meer ‘losse’ voor wegtunnels geldende bepalingen in 
het Bouwbesluit 2003 – ook op wegtunnels van toepassing. Het Bouwbesluit 2012 bevat 
daardoor een geheel aan voorschriften waaraan wegtunnels, gedifferentieerd naar nieuw-
bouw en bestaande bouw, dienen te voldoen. 
De Warvw, Barvw en Rarvw zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
in 2010 en 2011 geëvalueerd door Andersson Elffers Felix en de Grontmij, die hierover in 
januari 2011 hebben gerapporteerd19. Een evaluatie op termijn was al voorzien bij de invoe-
ring van de Warvw in 2006, maar kreeg in de optiek van de toenmalige minister van Ver-
keer en Waterstaat extra urgentie, getuige zijn in maart 2010 naar de Tweede Kamer ge-
stuurde plan van aanpak met betrekking tot de veiligheid van wegtunnels20. In het plan 
signaleert de minister problemen rondom de vaststelling van het niveau van tunnelveilig-
heid bij tunnelprojecten die onder het regime van de Warvw zijn of worden gerealiseerd. 

Om een einde te maken aan deze problemen heeft de minister van Infrastructuur en Milieu 
in december 2011 een voorstel tot wijziging van de Warvw ingediend bij de Tweede Kamer. 
Het wetsvoorstel is daar eind oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen en is 
momenteel (begin juni 2013) in behandeling bij de Eerste Kamer. Met de wetswijziging ver-
andert de Warvw op een aantal belangrijke punten. Voorbeelden daarvan zijn: 

• De functie van de SceA binnen de fasering van een tunnelproject verandert. Een SceA 
is niet langer wettelijk verplicht tijdens de plan- en ontwerpfase van een tunnel, maar 
is voortaan een verplicht onderdeel van het veiligheidsbeheerplan dat van kracht is 
tijdens de gebruiksfase van een wegtunnel. 

• De huidige beleidsmatige getalsnorm voor het groepsrisico fungeert voortaan als de – 
enige – wettelijke norm voor het veiligheidsniveau van een tunnel. 

• Elke nieuw te bouwen bij het Rijk in beheer zijnde wegtunnel wordt voorzien van een 
standaard set voorzieningen, de Landelijke Tunnelstandaard. Deze heeft tot doel de 
veiligheidsnorm te operationaliseren21. 

• De Commissie tunnelveiligheid wordt opgeheven. 

De gewijzigde Warvw wordt naar verwachting in de tweede helft van 2013 van kracht. 
 
Gevolgen wetswijziging voor dit onderzoek 
De herziening van de Warvw, Barvw en Rarvw was nog niet aan de orde ten tijde van de 
start van dit onderzoek. De ophanden zijnde wijziging van de Warvw is ingrijpend, met na-
me voor de rol van de SceA en voor de Commissie tunnelveiligheid. De opdrachtgever heeft 
echter geoordeeld dat doel en belang van dit onderzoek hierdoor niet gewijzigd zijn. De 
SceA is, hoewel in een andere rol, nog steeds een door de Warvw verplicht gestelde risico-
analyse; het ontwikkelen van beslisregels voor de keuze van de in een SceA te analyseren 
incidentscenario’s is onverminderd van belang. Bovendien blijft een SceA in zijn algemeen-
heid een waardevol instrument om in elke fase van een tunnelproject de veiligheid van een 

 
 
15 In de Regeling Bouwbesluit 2003 werd een geheel nieuw hoofdstuk 5 opgenomen: Veiligheidseisen voor weg-

tunnels. Gepubliceerd in de Staatscourant van 27 juni 2006, nr. 122. 
16 De expertmeeting voor de oprichting van de commissie is al begin 2005 van start gegaan. 
17 Zie www.rijkswaterstaat.nl/images/Toelichting%20wijziging%20RARVW%20(20100901)_tcm174-330113.pdf. 
18 De huidige (stand: juni 2013) Barvw bestaat uit slechts zes artikelen, de overige zijn vervallen. 
19 Zie www.grontmij.nl/MediaCenter/Documents/Evaluatie%20wetgeving%20tunnelveiligheid.pdf. 
20 Zie www.rijkswaterstaat.nl/images/Beleidsbrief%20Tunnelveiligheid_tcm174-330002.pdf. 
21 Volgens www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33125_wijziging_wet_aanvullende. 

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Toelichting%20wijziging%20RARVW%20(20100901)_tcm174-330113.pdf
http://www.grontmij.nl/MediaCenter/Documents/Evaluatie%20wetgeving%20tunnelveiligheid.pdf
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Beleidsbrief%20Tunnelveiligheid_tcm174-330002.pdf
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33125_wijziging_wet_aanvullende
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tunnelsysteem te kunnen analyseren – het vervallen van de wettelijke verplichting om een 
SceA uit te voeren in de plan- en ontwerpfase van een wegtunnel doet hier niets aan af. 

Omdat de wetswijziging bij het verschijnen van dit rapport nog niet in werking is getreden, 
verwijst ‘de Warvw’ in dit rapport naar de Warvw zoals deze in 2006 is ingevoerd. 
 
2.3 Risicoanalyses bij tunnelveiligheid 
Elk ontwerp van een te bouwen Nederlandse wegtunnel die onder de in 2006 van kracht 
geworden Warvw valt, dient te worden onderworpen aan een risicoanalyse22. De Rarvw, de 
ministeriële regeling met daarin uitvoeringsbepalingen voor het in de Warvw gestelde, werkt 
dit uit met de bepaling dat: 

Risicoanalyses, bedoeld in artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de wet, worden uitgevoerd over-
eenkomstig het RWS-QRA-model voor wegtunnels, versie 1.0 (Rijkswaterstaat, Bouwdienst, regi-
stratienummer 4818-2006-0091) en de Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels, deel 1: 
wegtunnels, versie mei 2004 (ISBN 90-77374-03-5)23. 

De tunnelwet schrijft aldus twee vormen van een risicoanalyse voor, een kwantitatieve risi-
coanalyse (QRA) en een SceA. De beide analyses benaderen tunnelveiligheid volgens een 
verschillende methodiek. 

De in de Rarvw genoemde RWS-QRA versie 1.0 (in de praktijk is versie 1.5 gebruikt) is ver-
vangen door een nieuwe versie met de naam QRA-tunnels 2.024. Artikel 4 van de herziene 
Rarvw zal naar deze versie verwijzen. 
 
2.3.1 Scenario’s, scenarioanalyse en scenariodenken 
QRA en SceA hebben met elkaar gemeen dat ze beide, hoewel elk met een eigen systema-
tiek en vanuit een eigen invalshoek, een aantal incidentscenario’s analyseren. Het denken in 
scenario’s is niet nieuw of voorbehouden aan risicoanalyses. Je zou kunnen zeggen dat het 
denken in scenario’s, bijvoorbeeld om bij gevaar de beste overlevingsstrategie te bepalen, 
al zo oud is als de mens zelf. De scenarioanalyse ontstond in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw, toen Herman Kahn, werkend voor de Amerikaanse RAND Corporation en 
beschouwd als de vader van de scenarioanalyse, actie-reactie patronen probeerde te identi-
ficeren die tot een nucleaire oorlog zouden kunnen leiden. Volgens Kahn zijn scenario’s: 

[...] attempts to describe in some detail a hypothetical sequence of events that could lead plausibly 
to the situation envisaged.25 

De scenarioanalyse kreeg brede bekendheid door The Limits to growth: a global challenge, 
een publicatie van de Club van Rome uit 1972. Hierin stonden door computersimulaties be-
rekende scenario’s van de langetermijneffecten van industrialisatie en bevolkingsgroei op 
onder andere het milieu. De publicatie deed veel stof opwaaien en leidde tot felle discussies 
over het realismegehalte van de geschetste scenario’s. Tegenwoordig wordt het analyseren 
van scenario’s vooral toegepast door beleidsmakers en strategen, waarbij ‘scenario’ moet 
worden opgevat als ‘toekomstscenario’. Door mogelijke toekomstscenario’s te ontwerpen, 
uit te werken en te vergelijken proberen beleidsmakers inzicht te verkrijgen in hoe een or-
ganisatie van vandaag zich zou kunnen toerusten voor de situatie van morgen. Shell, met 
Pierre Wack – een andere grondlegger van de scenarioanalyse – voorop, past scenarioden-
ken al sinds de jaren zeventig toe: 

We use scenarios to explore possible developments in the future and to test our strategies against 
those potential developments26.  

Hoewel een toekomstscenario (het is zeker dat er een toekomst is, maar niet welke) niet 
precies hetzelfde is als een incidentscenario (het optreden van een incident is niet zeker), 

 
 
22 Warvw, artikel 6 lid 1, eerste volzin: In geval overwogen wordt een tunnel te bouwen laat de tunnelbeheerder 

een risicoanalyse uitvoeren ten aanzien van het tracé van de tunnel, alternatieve tracés en mogelijke alterna-
tieven voor een tunnel, alsmede een risicoanalyse ten aanzien van het ontwerp van de tunnel. 

23 Rarvw, artikel 4 lid 1. 
24 Het model is van januari 2011, achtergronddocument en gebruikershandleiding zijn van februari 2012. 
25 Herman Kahn, Anthony J. Wiener & Hudson Institute, The year 2000: a framework for speculation on the next 

thirty-three years, The Macmillan Company, New York, 1967. 
26 Shell International BV, www.shell.com/scenarios (mijn cursief). 

http://www.shell.com/scenarios
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kan het scenariodenken in deze vorm ook bij een tunnel worden toegepast. Als je voor de-
velopments ‘incidentverloop’ en voor strategies ‘interventiestrategieën’ leest, beschrijft een 
SceA het mogelijke verloop van incidenten en test deze de interventiestrategieën die bij de 
beïnvloeding van het mogelijke incidentverloop worden gevolgd. ‘Interventiestrategieën’ 
omvat daarbij alles wat op het incidentverloop ingrijpt: de bestrijding van het incident door 
hulpdiensten, de werking van veiligheidsvoorzieningen die in de tunnel zijn aangebracht en 
de vooraf ontwikkelde veiligheidsmaatregelen die bij een incident worden genomen. Een 
Toekomstscenario’s en incidentscenario’s  
 
2.3.2 De QRA 
Een QRA wordt niet alleen toegepast in het kader van een risicoanalyse van een wegtunnel, 
maar ook bij bepaalde andere veiligheidsvraagstukken. QRA’s zijn er dan ook in meerdere 
vormen en modellen. De term ‘QRA’ in dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de QRA 
zoals deze bij risicoanalyses van de interne veiligheid (de veiligheid voor de weggebruiker, 
niet voor de omwonenden) voor wegtunnels worden toegepast. Voor ‘QRA’ moet hier dan 
ook steeds ‘QRA-tunnels’ worden gelezen. 

De QRA beperkt zich tot sterfte en kwantificeert de sterfterisico’s van een reeks incident-
scenario’s die zich in een bepaalde tunnel voor kunnen doen27, waarbij het risico van een 
scenario wordt gedefinieerd als het product van de kans op het zich voordoen van het sce-
nario en het effect dat het scenario heeft, uitgedrukt in het aantal weggebruikers dat ten 
gevolge van het scenario overlijdt: 

risicosce = kanssce · effectsce 

Het veiligheidsniveau van de geanalyseerde tunnel wordt gegeven door de som van de indi-
viduele risico’s van alle geanalyseerde scenario’s: 

veiligheidsniveautunnelA = ∑ (kans · effect)sce1-sceN 

Hierbij maak ik twee kanttekeningen: 
1. De berekening van een risico is niet hetzelfde als het oordeel over de aanvaardbaar-

heid ervan – de risiconorm. De normering van risico’s komt hier nog aan bod. 
2. De keuze om het effect van een scenario uit te drukken in het aantal overleden weg-

gebruikers is niet evident: een scenario kan meer negatieve gevolgen hebben dan al-
leen dode weggebruikers, zoals het aantal gewonden en de materiële en economische 
(gevolg)schade. De QRA-tunnels geeft daarom een beperkt beeld van negatieve sce-
nario-effecten, een beperking die de voor de veiligheid verantwoordelijke in ogen-
schouw moet nemen bij de beoordeling van de omvang van onderscheiden risico’s. 

De QRA heeft een probabilistische invalshoek. Het is een rekenmodel28 dat werkt volgens 
een input-calculatiereeks-output stramien, waarbij de toegepaste calculaties computermatig 
en eenvormig worden uitgevoerd. Hierin schuilt de kracht van het model: de berekeningen 
laten geen ruimte voor menselijke subjectiviteit en de resultaten lenen zich voor een verge-
lijking tussen tunnels onderling. Een dergelijke werkwijze is niet uniek, maar wordt even-
eens (maar met een ander QRA-model) bij bijvoorbeeld externe veiligheid toegepast. Het 
model heeft ook zijn beperkingen. Zo is een aantal door de opsteller gekozen default waar-
den van de invoervariabelen gebaseerd op aannames die de realiteit29 sterk vereenvoudigen 
en deze derhalve minder nauwkeurig weergeven30. Het aantal tunnelparameters dat bij de 
analyse wordt betrokken is daarnaast beperkt. De beperkte nauwkeurigheid van de invoer 
van het model roept de vraag op hoe nauwkeurig de uitkomsten van het model zijn. Ook 
maakt de gedaante van het model – een computerprogramma – dat het voor een niet-
expert niet inzichtelijk is welke de causale relaties tussen invoerwaarden en uitkomsten zijn, 
op welke aannames deze causaliteit gebaseerd is31 en of en hoe correct de uitkomsten zijn. 

 
 
27 “De in het model berekende risico’s hebben alleen betrekking op de risico’s ten gevolge van het gebruik van de 

tunnel. Risico’s ten gevolge van externe invloeden, zoals […], aardbevingen en dergelijke, zijn niet in het model 
opgenomen.” (Achtergronddocument QRA-tunnels 2.0, Rijkswaterstaat, februari 2012, p.8) 

28 Strikt genomen bestaat de QRA-tunnels uit twee modellen: het kansenmodel en het gevolgenmodel. 
29 Zoals deze uit casuïstiek en onderzoek naar voren komt. 
30 Zo gaat het model bijvoorbeeld uit van een vaste verhouding tussen het aantal doden en gewonden. 
31 Het model gedraagt zich als een black box. 
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Doel QRA 
De kwantificering van de risico’s voor de gebruikers van een (te bouwen) tunnel is nodig om 
inzicht te verschaffen in de persoonlijke risico’s (ook wel individuele risico’s genoemd) en de 
groepsrisico’s voor de tunnelgebruikers. Dit zijn termen uit het domein van de externe vei-
ligheid, waarvoor in de Nederlandse wetgeving normen zijn gesteld. Voor wegtunnels wor-
den de normen voor de interne32 veiligheid ervan, uitgedrukt in het risico op overlijden, 
gegeven in de HRT. Deze normen fungeren als veiligheidscriteria voor de QRA. Bij de bere-
kening van de risiconorm van het groepsrisico spelen niet alleen kans en effect een rol, 
maar ook een ‘acceptatiefactor’: de maatschappelijke (en wettelijke) acceptatie van meer-
dere doden bij één incident is kleiner dan die van meerdere incidenten waarbij telkens één 
dode valt. De normformule in figuur 2.1 weerspiegelt dit: hoe groter het aantal doden (N) 
dat bij een enkel incident in een bepaalde tunnel valt, hoe kleiner de maximaal toegestane 
kans op een dergelijk incident mag zijn. 

Risico Norm (maximum) 

Persoonlijk risico 
de kans per afgelegde kilometer in de tunnelbuis voor een weggebruiker 
om in de tunnel te overlijden als gevolg van een incident in de betref-
fende tunnelbuis.33 

1 · 10-7 
eens in de tien miljoen 
jaar 

Groepsrisico 
de kans per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden 
bij een ongeval in de tunnel.34 

0,1 / N2 
per kilometer per jaar 
(N = aantal slachtoffers, 
waarbij N ≥ 10) 

Figuur 2.1 Persoonlijk risico en groepsrisico bij de QRA-tunnels 
 
De HRT geeft aan dat de in figuur 2.1 gegeven getalswaarden oriënterende waarden zijn, 
waarvan – beargumenteerd – kan worden afgeweken.35 
 
2.3.3 De scenarioanalyse 
De wetgever schrijft voor dat naast de QRA een tweede instrument moet worden toegepast 
om inzicht te verkrijgen in de veiligheid van een tunnel(ontwerp): de SceA. 
 
De voorgeschreven scenarioanalyse 
Over de manier waarop de SceA als bedoeld in de Rarvw dient te worden uitgevoerd be-
staan voorschriften, gegeven in de Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 
1: Wegtunnels (hierna: LSOT-1). De leidraad definieert ‘scenarioanalyse’ als volgt: 

Een scenarioanalyse is een instrument voor het objectief beschouwen van de ontwikkeling en af-
wikkeling van een beperkt aantal ongevalscenario's36. De scenarioanalyse geeft daarmee inzicht in 
enerzijds de mate waarin het tunnelsysteem voldoet aan de gestelde veiligheidsdoelen, en ander-
zijds in de maatregelen die zo nodig getroffen moeten worden om alsnog de gestelde veiligheids-
doelen te bereiken.37 

Een tunnelsysteem omvat veel meer dan alleen de fysieke tunnel. Volgens de HRT bestaat 
het uit ‘de tunnelconstructie, de in- en externe infrastructuur, de technische voorzieningen, 
het materieel, de omgeving nabij de tunnel en de bijbehorende organisatie (met name de 
beheerder, exploitanten en openbare hulpverleningsdiensten) en het gebruik van de tun-
nel.’38 De LSOT-1 definieert het begrip scenario als volgt: 

Een scenario wordt in deze Leidraad gedefinieerd als een reeks opeenvolgende gebeurtenissen in 
een tunnel. De gebeurtenissen beschrijven het verloop, de ontwikkeling en de afwikkeling van het 

 
 
32 De hierna genoemde handreiking gaat, hoewel gebruik wordt gemaakt van terminologie uit de externe veilig-

heid, over de interne veiligheid van tunnels – de veiligheid van de tunnelgebruikers. 
33 Definitie in Achtergronddocument QRA-tunnels 2.0, Rijkswaterstaat, februari 2012, p.166. 
34 Ibid. 
35 Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, p.13. 
36 In dit onderzoek zal de term ‘incidentscenario’s’ worden gebruikt vanwege de neutralere connotatie: bij een 

ongeval gaat het in het dagelijks spraakgebruik meestal over een letselongeval. 
37 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.9. 
38 Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, p.22. 



Karakteristieke tunnelincidentscenario's – scenarioanalyse en scenarioselectie 

18/86  

betreffende incident door alle betrokkenen. Betrokkenen zijn onder meer de tunnelgebruikers, de 
tunneloperator en de hulpverleningsdiensten.39 

 
Verschillen met scenarioanalyse in algemene zin 
Wanneer je het doel van de SceA zoals voorgeschreven door de LSOT-1 vergelijkt met dat 
van een SceA in algemene zin (zoals beschreven in paragraaf 2.3.1), valt een belangrijk 
verschil op. Volgens de LSOT-1 geeft de SceA inzicht in 

• de mate waarin het tunnelsysteem voldoet aan de gestelde veiligheidsdoelen; 
• welke maatregelen eventueel moeten worden getroffen om de gestelde veiligheidsdoe-

len alsnog te bereiken. 

Anders gezegd: de SceA (1) toetst het veiligheidsniveau van de tunnel en (2) maakt duide-
lijk hoe een onvoldoende veiligheidsniveau tot het normniveau kan worden verhoogd. 
Daarmee gaat de LSOT-SceA een stap verder dan een SceA in algemene zin. Waar de laat-
ste de interventiestrategieën (het tunnelsysteem in de zin van de LSOT-1) test, wordt de 
eerste toegepast als veiligheidstoets met concrete veiligheidsdoelstellingen (normen), uit-
komsten (norm wel of niet gehaald) en inzichten (hoe zou de norm alsnog gehaald kunnen 
worden). Dat is een SceA met veel grotere ambities dan alleen analyseren: er wordt ook 
gemeten en inzichtelijk gemaakt. 

Wanneer de SceA als veiligheidstoets wordt ingezet, heeft dat ten minste twee implicaties 
die van belang zijn voor de rol van de SceA en de daarbij te analyseren scenario’s, en 
daarmee voor dit onderzoek: 

1. De QRA als meetinstrument van het veiligheidsniveau van een tunnel behoeft aanvul-
ling en is op zichzelf (kennelijk) niet afdoende. 

2. Voor een valide toets zijn niet alleen duidelijk omschreven normen nodig, maar ook 
een voldoende nauwkeurig meetinstrument. Het meetinstrument wordt bij de SceA 
gevormd door de scenario’s. Dat betekent dat de keuze van de te analyseren scena-
rio’s van invloed is op de uitkomsten van de SceA, en daarmee op het oordeel over de 
veiligheid van het tunnelsysteem. De scenarioselectie is daarmee een belangrijke stap 
in het SceA-proces; het ontbreken van een uniforme (en transparante) systematiek 
hiervoor is in dat licht opmerkelijk. 

Voorafgaand aan een analyse van 
hoe QRA en SceA zich tot elkaar ver-
houden en elkaar aanvullen (1), m
de systematiek van de SceA duidelijk 
zijn. Daarbij komt ook de rol van de 
scenario’s in de SceA (2) aan de or-
de. Punt 2 staat op gespannen voet 
met het gebruik van scenario’s in 
algemene zin. Een scenario is als een
goed journalistiek artikel: het geeft
inzicht in oorzaak, verloop en gevolg
en biedt een doorkijkje naar de toe-
komst. Maar daarmee is de grens 
bereikt. Een scenario geeft geen in
tegrale voorspelling, maar theoreti
seert voornamelijk.

oet 

 
 
 

-
-

40 
 
2.3.4 Systematiek scenarioanalyse 
Paragraaf 3.3 van de LSOT-1 geeft een schema-
tisch overzicht van het proces dat bij een SceA 
moet worden doorlopen, vanaf de formatie van 
het scenarioanalyseteam tot en met het toetsen 

 
 
39 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.9. 
40 De discussies naar aanleiding van het eerder genoemde rapport The Limits to growth: a global challenge van de 

Club van Rome werden onder andere ingegeven door de misvatting dat het rapport voorspellingen bevatte. 

Figuur 2.2  Proces SceA
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en beoordelen van het tunnelsysteem (figuur 2.2). De in oranje weergegeven stap selecteer 
relevante scenario’s staat in dit onderzoek centraal, reden waarom ik de andere stappen 
hieronder toelicht. 
 
Kies scenarioanalyseteam 
Het scenarioanalyseteam bestaat uit de bij het tunnelproject betrokken partijen41: 

a. de initiatiefnemer (bijvoorbeeld RWS); 
b. het lokale bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders); 
c. de hulpdiensten (brandweer, politie, GHOR42); 
d. overige adviseurs; 
e. de tunnelexploitant; 
f. de bouwer(s) van de tunnel. 

 
Formuleer toetscriteria 
Omdat de SceA bij de risicoanalyse van wegtunnels als veiligheidstoets (meetinstrument) 
wordt toegepast, is het vaststellen van toetscriteria een belangrijk onderdeel van het SceA-
proces. Voor wat betreft dit vaststellen verschilt de SceA van de QRA. Voor de QRA geldt 
een bestaand en universeel criterium: het totaal van de risico’s van de individuele, in de 
QRA geanalyseerde incidentscenario’s, waarbij het risico van een incidentscenario bestaat 
uit het product van de kans op het zich voordoen van dat scenario en het aantal doden dat 
daarbij naar verwachting valt (zie figuur 2.1 in paragraaf 2.3.2). Een dergelijk universeel 
criterium is er niet voor de SceA. De bij de SceA te hanteren toetscriteria moeten per tunnel 
door het scenarioanalyseteam worden vastgesteld. Dit biedt meer ruimte voor discussie dan 
bij een vaststaand criterium. Omdat de bevindingen van de SceA kunnen leiden tot het in-
zicht dat aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld het opwaarderen van het voor-
zieningenniveau van een tunnel(ontwerp), is het formuleren van eenduidige43 en door het 
scenarioanalyseteam gedragen toetscriteria een belangrijke aangelegenheid. 

De HRT beschrijft de hiërarchie waarin de in de LSOT-1 genoemde toetscriteria van de SceA 
een plaats hebben. Bovenaan staat het overkoepelende veiligheidscriterium voor de SceA, 
dat als volgt is omschreven: 

voor een ongevaltype met een kans van voorkomen van groter dan of gelijk aan 10-6 per jaar moet 
het karakteristieke scenario in de ontwerpfase aan […] vier doelstellingen voldoen.44 

De onderdelen van deze hiërarchie komen hieronder aan bod. Paragraaf 2.4 werkt het be-
grip ongevaltype en de betekenis van ‘karakteristiek’ uit. 

Het 10-6-criterium is bedoeld als selectiecriterium voor de ongevaltypen die de SceA be-
schouwt. Valt een ongevaltype binnen dit criterium, dan wordt het karakteristieke scenario 
van dit type bij de SceA betrokken en dient dit aan vier doelstellingen te voldoen45. Bij de 
bepaling of een ongevaltype aan het criterium voldoet wordt gekeken naar de basisfrequen-
ties waarmee ongevaltypen zich voordoen, vertaald naar de kans van voorkomen ervan. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van data uit de QRA. Het is daarom van belang dat de QRA 
wordt ‘gevoed’ met de juiste46 invoerwaarden, zodanig dat QRA en SceA het over hetzelfde 
ongevaltype hebben. Dit impliceert dat de QRA weliswaar voorafgaand aan, maar niettemin 
zorgvuldig afgestemd op de SceA (voor wat betreft de synchronisatie van de scenarioset) 
dient plaats te vinden. Wanneer een ongevaltype aan het 10-6-criterium voldoet, wordt het 
karakteristieke scenario ervan in QRA-terminologie als ‘realistisch’ gekwalificeerd. 

 
 
41 Aanwijzingen voor de selectie hiervan geeft hoofdstuk 4 van het bijlagenrapport bij de Leidraad scenarioanalyse 

ongevallen in tunnels - Deel 1: Wegtunnels. 
42 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. 
43 SMART is daarbij het magic word. SMART staat voor ‘specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebon-

den’. De vraag is echter of SMART niet gewoon een nieuwe benaming is voor het zelfde probleem. Want hoe 
kan worden voldaan aan de criteria ‘meetbaar’, ‘realistisch’ en ‘tijdgebonden’, uitgaande van een kwalitatieve 
beschrijving van hypothetische gebeurtenissen? 

44 Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, p.14. De vier doelstellingen staan in figuur 2.3. 
45 De HRT vermeldt niet of het criterium betrekking heeft op de kans voor de betreffende tunnel of voor (bijvoor-

beeld) alle wegtunnels in Nederland. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat het gaat om de kans voor de 
tunnel waarvoor de SceA wordt uitgevoerd. 

46 Ook over de juistheid van deze – niet onomstreden – invoerwaarden moet consensus zijn bereikt. 
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De vier doelstellingen waar elk van de realistische scenario’s aan dient te voldoen, een 
volgende stap in de hiërarchie, staan in de HRT en in figuur 2.3. Ze behoren bij vier tijdens 
de SceA te analyseren processen: verkeersafwikkeling, incidentbeheersing, zelfredding en 
hulpverlening. 

Doelstellingen SceA 

Te analyseren processen Doelstelling van de SceA per proces Veiligheidscriterium 

Verkeersafwikkeling 

De veiligheidsvoorzieningen zijn gericht op 
een veilige en ongestoorde doorstroming van 
het verkeer, alsmede het zo goed als redelij-
kerwijs mogelijk voorkomen van incidenten 
en ingrijpen bij verstoringen in het verkeer. 

De resultaten van de scenario’s 
voldoen aan de doelstellingen. Incidentbeheersing 

Het tunnelsysteem beschikt over goed opge-
leid en getraind personeel en over voldoende, 
betrouwbare voorzieningen om de gevolgen 
van incidenten te beperken. 

Zelfredding 
De beschikbare vluchttijd is voldoende voor 
zelfredzame personen om zich tijdig in veilig-
heid te kunnen brengen. 

Hulpverlening De hulpverlening kan effectief plaatsvinden. 

Figuur 2.3 Doelstellingen SceA 
 
In de volgende stap staat het scenarioanalyseteam voor de belangrijke taak om het (wel of 
niet) behalen van de vier doelstellingen meetbaar te maken. Daartoe moeten aan elk van de 
doelstellingen toetsvariabelen worden gekoppeld, waaraan tijdens het meetproces (de 
SceA) waarden kunnen worden toegekend. 

Tot slot stelt het scenarioanalyseteam toetscriteria vast bij elk van de bij de vorige stap 
geformuleerde toetsvariabelen. Een toetscriterium, volgens de LSOT-1: 

[…] geeft één of meer waarde(n) aan, gekoppeld aan één van de toetsvariabelen, waaraan het 
tunnelsysteem dient te voldoen. 
Een toetscriterium kan bijvoorbeeld bestaan uit een grenswaarde van een toetsvariabele, die niet 
mag worden over- of onderschreden. In het uitwerkingsstadium van de scenarioanalyse zullen 
waarden worden bepaald voor elk van de toetsvariabelen.47 

Het vaststellen van toetsvariabelen en toetscriteria vormt de processtap ‘formuleer toetscri-
teria’ die deel uitmaakt van het in figuur 2.2 weergegeven proces. Omdat juist deze belang-
rijke processtap in de praktijk aanleiding geeft tot discussies, geef ik hiervan onderstaand 
een analyse. 
 
Formuleer toetscriteria - analyse 
Terwijl het veiligheidscriterium (10-6-criterium) en de vier doelstellingen voor alle SceA’s 
gelden, moeten zoals gezegd toetsvariabelen en toetscriteria voor elke SceA opnieuw wor-
den vastgesteld. Maar eenvoudig is dat niet. Het scenarioanalyseteam moet op zoek naar 
toetsvariabelen waarvan – volgens het team, en bij overeenstemming binnen dat team – de 
meting de essentie van de vier doelstellingen uit figuur 2.3 weergeeft. Dat is noodzakelijk 
om ‘te meten wat je wilt weten’. Dit betekent dat de bij de doelstellingen gebruikte kwalita-
tieve normen als ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘betrouwbaar’ moeten worden vertaald in kwantita-
tieve variabelen. Vervolgens moet, eveneens bij overeenstemming binnen het team, aan 
elke variabele een toetscriterium, een grenswaarde, worden gekoppeld. Het team moet het 
eens zijn over welke (gemeten) waarde of waardebereik een toetsvariabele mag hebben om 
de doelstelling waaraan hij is gekoppeld als ‘behaald’ of ‘niet behaald’ aan te merken48. Ge-
zien de belangen die met de uitkomsten van de SceA gemoeid zijn, zal het geen verwonde-
ring wekken dat dit een discussiegevoelige stap is in het hele SceA-proces. Dit is de uitda-
ging waarvoor het scenarioanalyseteam zich gesteld ziet ten aanzien van de SceA als meet-

 
 
47 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.15. 
48 Ik ga er gemakshalve aan voorbij dat aan een doelstelling meerdere toetsvariabelen kunnen zijn gekoppeld. 
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instrument. Maar dan moeten er wel gebeurtenissen in de incidentscenario’s zijn die zich 
laten meten, die met andere woorden kwantificeerbaar zijn. De LSOT-1 stelt hierover: 

De kwantificering van effecten en schade van de scenario’s is bij dit type analyse ondersteunend 
ten opzichte van de kwalitatieve analyse. Kwantificering wordt toegepast waar dit mogelijk maar 
vooral waar het nuttig is voor het bepalen van het vereiste voorzieningenniveau van de tunnel en 
de mogelijkheden van zelfredding en hulpverlening.49 

In de praktijk blijkt kwantificering mogelijk, maar in beperkte mate. Zo kan de in het inci-
dentscenario opgenomen (verwachte) tijd voor de opkomst van hulpverleners of van de 
afvoer van kritiek gewonde tunnelgebruikers naar ziekenhuizen afgezet worden tegen de 
door het scenarioanalyseteam acceptabel geachte tijd – tegen een toetscriterium. Ook fysi-
sche aspecten van brandscenario’s, zoals brandvermogen en rookverspreiding, kunnen in 
cijfers worden uitgedrukt en aldus worden gemeten en al dan niet acceptabel bevonden. 
Maar de vraag50 bij deze processtap is of een incidentscenario51 voldoende meetbare aspec-
ten bevat die kunnen worden herleid tot vastgestelde toetsvariabelen, zodanig dat het sce-
narioanalyseteam een oordeel kan vellen over het wel of niet behalen van de vier doelstel-
lingen. Vat het beperkte aantal meetbare aspecten van een scenario de essentie van elk van 
de vier doelstellingen? Een tweede vraag is: hoe bereik je, nadat de karakteristieke scena-
rio’s zijn geselecteerd, overeenstemming over zelf vast te stellen toetscriteria in de context 
van veiligheidsvraagstukken, waarbij voor de deelnemende partijen (grote) belangen op het 
spel staan en waarmee mogelijk (aanvullende) investeringen gemoeid zijn? Welke grens-
waarde hanteer je als de partijen binnen het scenarioanalyseteam (potentieel of daadwerke-
lijk) belang hebben bij andere grenswaarden? 
 
Beschrijf tunnelsysteem 
Bij deze stap beschrijft het scenarioanalyseteam niet alleen de fysieke tunnel, maar ook de 
veiligheidsvoorzieningen, de verkeersintensiteit, gebruik van de omgeving (bebouwing, vita-
le infrastructuur), de organisatie van de verkeerscentrale en de organisatie van de hulp-
diensten die bij een incident interveniëren. Van belang zijn alleen die aspecten die inwerken 
op en/of de gevolgen ondervinden van het ontstaan, het verloop en de afhandeling van de 
beschouwde incidentscenario’s. 
 
Selecteer relevante scenario’s 
Hoe het scenarioanalyseteam bij de selectie van de te beschouwen scenario’s te werk moet 
gaan, is in eerste aanleg af te leiden uit een passage uit de HRT (p.14), in het voorgaande 
(onder ‘Formuleer toetscriteria’) al eens geciteerd: 

voor een ongevaltype met een kans van voorkomen van groter dan of gelijk aan 10-6 per jaar moet 
het karakteristieke scenario in de ontwerpfase aan […] vier doelstellingen voldoen. 

Het scenarioanalyseteam stelt daarom op basis van gegevens uit de QRA eerst vast welke 
ongevaltypen (nader toegelicht in de volgende paragraaf) aan het 10-6-criterium voldoen. 
Vervolgens staat het team voor de taak om voor elk van de te beschouwen ongevaltypen 
het karakteristieke incidentscenario te bepalen. Hoewel de HRT toelicht wat onder ‘karakte-
ristiek’ moet worden verstaan (zie hiervoor de volgende paragraaf), staat het team voor de 
scenarioselectie geen systematiek ter beschikking. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan 
of er beslisregels kunnen worden geformuleerd die een scenarioanalyseteam bij de scenari-
oselectie kan toepassen. Deze beslisregels komen aan bod in hoofdstuk vier. 
 
Werk scenario’s uit 
Na de scenarioselectie werkt het scenarioanalyseteam de gekozen incidentscenario’s uit. Het 
hypothetische verloop van elk van de scenario’s wordt stap voor stap beschreven en op een 
tijdslijn geplaatst. Daarbij wordt steeds gekeken naar de wederzijdse beïnvloeding van sce-
nario en tunnelsysteem en hoe dat systeem bijdraagt aan de ontwikkeling en afhandeling 
van het incident. De analyse vindt gelijktijdig plaats voor elk van de vier onderscheiden pro-

 
 
49 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.11. 
50 De vragen die ik hier stel zijn geen herformuleringen van de onderzoeksvragen van dit onderzoek, maar analy-

seren de uitvoerbaarheid van het formuleren van toetscriteria. De onderzoeksvragen gaan over selectiecriteria. 
51 Dit geldt voor elk in de SceA te analyseren incidentscenario. 
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cessen. Net als bij het vaststellen van toetscriteria zijn ook hierbij kanttekeningen te ma-
ken. De validiteit van de SceA als veiligheidstoets staat of valt bij de nauwkeurigheid en 
adequaatheid van de metingen. Het gebruik van een incidentscenario als meetinstrument 
om, zoals de LSOT-1 de toepassing van de SceA ziet, het tunnelsysteem te toetsen op het 
behalen van veiligheidsdoelen vooronderstelt dat het scenario realistisch genoeg is om deze 
functie te kunnen vervullen. ‘Realistisch’ in dit verband betekent niet ‘met een reële kans 
dat een dergelijk scenario zich voordoet’, maar ‘met een plausibel incidentverloop’. Dit stelt 
heel andere eisen aan een scenario. Is bij een SceA in algemene zin een scenario een hypo-
thetische reeks gebeurtenissen52, bij de SceA in de zin van de LSOT-1 moet een scenario 
een voldoende plausibele of liefst reële voorspelling van het incidentverloop bevatten, waar-
bij blijkt welke factoren en parameters van invloed zijn op het incidentverloop, zodat ook de 
beïnvloedingsmogelijkheden duidelijk worden. Het is moeilijk in te zien hoe een scenario 
anders als valide toetsinstrument kan dienen voor het behalen van de veiligheidsdoelen van 
een tunnel. Op dit punt is de door de LSOT-1 voorgeschreven SceA kwetsbaar. Wanneer de 
premissen in een logische redenering hypothetisch zijn, is de conclusie dat in gelijke mate. 
Dit is geen recent inzicht, zie het werk van (o.a.) Aristoteles op het gebied van syllogismen. 
Hoe kwetsbaar de SceA bij wegtunnels op dit punt is, hangt af van het ‘hypothetisch gehal-
te’ van de geanalyseerde scenario’s: hoe plausibeler of reëler het in de uitwerking van de 
scenario’s geschetste incidentverloop is, des te betrouwbaarder zijn de incidentscenario’s als 
meetinstrument. Net als bij het vaststellen van toetscriteria biedt dit ruimte voor discussie. 
Net zomin als bij de toetscriteria zijn de uitwerkingen van de scenario’s tevoren vastgesteld, 
maar is het aan het scenarioanalyseteam om dit bij overeenstemming te doen. Omdat de 
manier waarop een scenario verloopt van invloed is op zijn functie als meetinstrument, kan 
deze ook invloed hebben op het resultaat van de meting en daarmee op het oordeel over de 
veiligheid van de tunnel. De partijen die deel uitmaken van het scenarioanalyseteam kun-
nen dus belang hebben bij een bepaalde scenario-ontwikkeling. 
 
Toets en beoordeel 
In de laatste stap onderzoekt het scenarioanalyseteam hoe het in de voorafgaande stap 
uitgewerkte scenarioverloop scoort op de vastgestelde toetscriteria en of, onder de streep, 
de vier doelstellingen worden gehaald: 

• Is dat wel het geval, dan is de tunnel voldoende veilig en is de SceA klaar. 
• Is dat niet het geval, dan is de tunnel niet voldoende veilig en kunnen er aanvullende 

veiligheidsvoorzieningen worden geëist. Het stellen van eisen is alleen aan de orde bij 
die scenario’s die als karakteristiek en realistisch zijn gekwalificeerd. Bij niet-
realistische scenario’s waarbij de doelstellingen niet worden gehaald blijven er dus ri-
sico’s bestaan die niet door aanvullende maatregelen worden ‘gerepareerd’. Deze niet 
afgedekte risico’s worden restrisico’s genoemd en dienen door het lokale bevoegd ge-
zag expliciet te worden geaccepteerd. 

Na de implementatie van eventuele aanvullende maatregelen dient de SceA opnieuw te 
worden doorlopen bij wijze van hertoets. Ook de QRA dient opnieuw te worden uitgevoerd, 
om te zien of de aanpassingen tot wijzigingen leiden in kansen en effecten, en daarmee in 
de risico’s. 

Omdat de uitkomsten van de SceA kunnen leiden tot aanpassing van het voorzieningenni-
veau53, is het zaak dat er tussen de betrokken partijen overeenstemming is over het ver-
wachte verloop van de incidentscenario’s en de effecten van het incidentverloop voor brand- 
en mensveiligheid in de tunnel. Daarbij is het van belang dat de meningen hierover niet 
(bovenmatig) worden gestuurd door de gepercipieerde belangen van de betrokken partijen. 
 
2.3.5 De relatie tussen QRA en scenarioanalyse 
Waarom bestaat een risicoanalyse voor wegtunnels uit zowel een QRA als een SceA? Wat 
heeft de een wat de ander niet heeft? Aangenomen dat wetgeving ten minste is gestoeld op 
de principes van spaarzaamheid (geen wetgeving waarvoor geen noodzaak bestaat) en 
doelgerichtheid (wetgeving heeft een doel), voegt een SceA kennelijk iets toe waarin de 

 
 
52 Zie Kahn’s eerder genoemde definitie van een scenario. 
53 En daarmee tot kostenoverschrijdingen en vertraging van de ingebruikname van de tunnel. 
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QRA niet of onvoldoende voorziet. Een analyse van de meerwaarde van een SceA geeft in-
zicht in het belang van een zorgvuldige scenarioselectie en daarmee in het belang van dit 
onderzoek. 

De QRA (wellicht ten overvloede: hier en in wat volgt bedoel ik steeds de QRA-tunnels, niet 
een QRA in zijn algemeenheid) en de SceA zijn twee verschillende toetsinstrumenten, die 
elk vanuit een andere invalshoek naar het tunnelsysteem kijken en dit op een eigen manier 
toetsen. De QRA is een instrument dat de prestaties van het tunnelsysteem meet, uitge-
drukt in kansen op sterfte, en deze toetst aan een getalsnorm. De QRA benadert de veilig-
heid van een tunnel daarmee probabilistisch en kijkt naar de resultaateisen die aan het tun-
nelsysteem worden gesteld. De SceA is een procesinstrument, dat oordeelt over de proces-
sen die zich in het tunnelsysteem afspelen in reactie op incidenten: het instrument toetst de 
proceseisen die aan het tunnelsysteem zijn gesteld. De SceA analyseert het verloop en de 
gevolgen van incidentscenario’s in de locale setting en heeft dus een meer deterministische 
invalshoek. De QRA drukt de effecten van incidenten slechts in één grootheid (sterfte) uit, 
terwijl het bij de SceA gaat om een omvattender analyse, zowel van het verwachte verloop 
als van de gevolgen van elk van een set incidentscenario’s. Het beperkt houden van het 
model van de QRA-tunnels was een bewuste en door praktische redenen ingegeven keuze, 
zodat geen onhandelbaar groot en complex model zou ontstaan54. De LSOT-1 geeft met: 

Een QRA verschaft weliswaar inzicht in de totale, ‘gemiddelde’ veiligheid van een (tunnel)systeem 
maar niet in de wijze waarop het systeem – inclusief de organisatie eromheen – ongevallen met 
specifieke kenmerken kan verwerken. Denk hierbij aan grootschalige ongevallen, of aan ongevallen 
die zich op een complexe manier ontwikkelen55. 

accentverschillen aan tussen de SceA en de QRA. De QRA geeft een beeld van de gemiddel-
de veiligheid van een tunnelsysteem, terwijl de SceA duidelijker laat zien hoe het tunnelsys-
teem omgaat met de uitschieters. Met betrekking tot het voorzieningenniveau van de tunnel 
is er volgens de LSOT-1 een rol weggelegd voor de SceA: 

Aan een tunnelontwerp wordt als eis gesteld dat de tunnelgebruikers veilig door de tunnel kunnen 
reizen. Het ontwerp wordt […] voorzien van een pakket technische en organisatorische maatregelen 
dat een bepaald minimum-veiligheidsniveau moet waarborgen, de zogenaamde ‘basismaatregelen’. 
Deze basismaatregelen zijn gericht op conformiteit van het tunnelontwerp met de eisen aan de inter-
ne veiligheid […] die wordt afgemeten aan het ‘groepsrisico’ dat wordt vastgesteld met behulp van 
een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Soms is het pakket basismaatregelen uit veiligheidsoogpunt 
voldoende. In veel gevallen zullen er echter aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig of gewenst 
zijn. Om dat vast te stellen is een aanvullende analyse nodig.56 

Voor wat betreft het voorzieningenniveau is sprake van een drieluik: bij Rijkstunnels worden 
de in het citaat genoemde basismaatregelen – een standaardpakket basisveiligheidsmaatre-
gelen en –voorzieningen – gegeven door de Veiligheidsrichtlijnen deel C57. De QRA geeft 
inzicht in het niveau van interne veiligheid dat (mede) door deze basismaatregelen wordt 
bereikt. De SceA laat zien of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Het bovenstaande geeft een beeld van de door de regelgever beoogde bijdragen die de 
SceA en de QRA zoals deze in Nederland voor wegtunnels worden gebruikt aan de risicoana-
lyse leveren: de QRA levert een globaal, gemiddeld beeld op van de veiligheid van een tun-
nelsysteem door de prestaties ervan op het gebied van de interne veiligheid (sterfte) te 
toetsen aan een norm. De SceA analyseert de tunnelprocessen in reactie op incidenten en 
kan zo onder andere het verloop van specifieke (grootschalige, complexe) incidenten laten 
zien, waardoor inzichtelijk wordt welke aanvullende veiligheidsmaatregelen eventueel nodig 
of gewenst zijn. De verschillen tussen de SceA en de QRA(-tunnels) zijn niet ingegeven door 
principiële of theoretische overwegingen. Er is om praktische redenen voor gekozen om de 
invalshoeken die nodig zijn om tunnelveiligheid te beoordelen in verschillende instrumenten 
onder te brengen. Beide toetsinstrumenten hebben door hun methodiek hun eigen merites 
en praktische beperkingen. Ze toetsen elk andere aspecten van hetzelfde tunnelsysteem. 

 
 
54 De keuze had ook kunnen zijn om de QRA-tunnels dermate uitgebreid te maken dat daarin ook de aspecten die 

nu door de SceA worden getoetst werden meegenomen. 
55 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.10. 
56 Ibid.  
57 Daarnaast noemt dit als VRC bekend staande document ook maatregelen die niet tot het basispakket behoren, 

maar die kunnen worden overwogen. 



Karakteristieke tunnelincidentscenario's – scenarioanalyse en scenarioselectie 

24/86  

Analyse 
Wat te denken van dit beeld, in relatie tot eerdere constateringen over de QRA en de SceA? 
Welke invloed hebben de in de vorige paragraaf gemaakte kanttekeningen over de metho-
diek van beide analyses op de kwaliteit van de hierboven geschetste bijdragen? 

QRA | globaal beeld van veiligheid tunnelsysteem, als resultaat van generieke maatregelen 
die nodig zijn voor basisniveau van tunnelveiligheid 

De analyse die de QRA geeft van de veiligheid van een tunnelsysteem is inderdaad globaal 
en in meerdere opzichten grof omdat: 

• de waarden van bepaalde invoervariabelen gebaseerd zijn op aannames die de werke-
lijkheid vereenvoudigd weergeven; 

• een beperkt aantal tunnelparameters bij de analyse wordt betrokken; 
• de negatieve gevolgen van incidenten slechts in één grootheid, het aantal doden, 

wordt uitgedrukt; 
• een beeld wordt gegeven van de gemiddelde veiligheid van een tunnelsysteem. 

Echter 
• Het beeld van de gemiddelde veiligheid bestaat uit de afzonderlijke bijdragen die de 

onderscheiden scenario’s aan die veiligheid leveren. Daarbij horen ook grote of com-
plexe scenario’s, indien deze ten behoeve van de risicoanalyse van een tunnel gese-
lecteerd zijn. Wanneer de LSOT-1 een SceA nodig acht om deze laatste goed te kun-
nen analyseren, hoe zit het dan met de betrouwbaarheid van de QRA als meetinstru-
ment voor grote of complexe scenario’s? Hoe correct is het berekende aantal doden, 
de enige output van de QRA, voor deze scenario’s? En wat als de meeste doden juist 
bij grote of complexe scenario’s vallen, wat is dan de invloed op de totale berekening 
van de QRA en daarmee op de betrouwbaarheid van de QRA in zijn geheel? 

• De uitkomsten van de QRA zijn, gegeven een bepaald rekenmodel, afhankelijk van de 
ingevoerde waarden. Als de QRA wordt toegepast om een oordeel te vellen over de 
veiligheid van een tunnelsysteem58, zijn de uitkomsten alleen van (voldoende) waarde 
als de keuze van de invoervariabelen en de daarvoor ingevoerde waarden de werke-
lijkheid voldoende representeren en niet oversimplificeren. Hoe waarborg je dat een 
rekenmodel niet te grof is om betrouwbaar te kunnen zijn? Hoe grof mag een meetin-
strument zijn om aan de metingen ervan belangrijke conclusies – over de veiligheid 
van een bouwwerk met dagelijks enige duizenden tot soms meer dan honderdduizend 
gebruikers – te mogen verbinden? 

Bij de risicoanalyses van een wegtunnel vormen de uitkomsten van de QRA het vertrekpunt. 
Ze leveren een beeld of het in grote lijnen goed zit met de veiligheid van een tunnel. Het 
grootste probleem van de QRA is de vraag of deze sleutelrol niet op gespannen voet staat 
met de grofheid en de beperkingen van het meetinstrument. Is een eendimensionale output 
(sterfte) op basis van beperkte parameters en uit vereenvoudigingen afkomstige invoer-
waarden een voldoende solide fundament om uitspraken te doen over ‘de’ veiligheid van 
een bepaald tunnelontwerp? Is de QRA voldoende fit for purpose? Een bijkomend probleem 
is dat de vorm van de QRA, een computermodel, het voor de meeste bij veiligheidsvraag-
stukken betrokken partijen bijzonder lastig maakt om zelf te controleren hoe valide het cal-
culatieproces tussen in- en uitvoer is. Ze moeten het maar aannemen, omdat de wet voor-
schrijft dat dit het te gebruiken model is. 

SceA | inzoomen op verloop specifieke incidenten; inzicht verschaffen of en welke aanvul-
lende veiligheidsmaatregelen nodig zijn 

De SceA geeft inderdaad een meer gedetailleerde analyse van hoe het tunnelsysteem met 
incidenten omgaat in de zin dat: 

• de gebeurtenissenketen tijdens het verloop van een incident wordt beschreven, waar-
bij inzichtelijk is hoe incidentverloop en tunnelsysteem op elkaar ingrijpen; 

 
 
58 De uitkomsten van de QRA dienen ook als basis om te bepalen welke risico’s als restrisico moeten worden ge-

kwalificeerd. Om als bevoegd gezag expliciet een risico als restrisico te kunnen accepteren, moet wel duidelijk 
zijn dat een scenario niet-realistisch is in de zin van de wet. Ook dit legt druk op de nauwkeurigheid van de 
QRA als meetinstrument. 
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• recht wordt gedaan aan de locatiespecifieke eigenschappen van het tunnelsysteem; 
• de gevolgen van een incident in bredere zin (niet alleen sterfte) worden beschreven; 
• een beeld wordt gegeven van het behalen van de gestelde veiligheidsdoelen. 

Echter 
• De uitkomsten van de SceA zijn, gegeven een bepaald tunnelsysteem, afhankelijk van 

het geschetste verloop van de geanalyseerde incidentscenario’s. Als de SceA wordt 
toegepast als instrument om het tunnelsysteem te toetsen op het behalen van gestel-
de veiligheidsdoelen, zijn de uitkomsten alleen van (voldoende) waarde als het ge-
schetste verloop van de scenario’s voldoende representatief is voor het verloop van 
dergelijke scenario’s in de realiteit59. Hoe waarborg je een afdoende realiteitsgehalte 
van een voorspeld incidentverloop wanneer een incidentscenario als meetinstrument 
wordt toegepast? Hoe specifiek kan dit meetinstrument zijn en is dat specifiek en be-
trouwbaar genoeg om een juiste conclusie uit de metingen te mogen trekken? 

• Tijdens het SceA-proces moet een toets met vier kwalitatief geformuleerde veilig-
heidsdoelstellingen worden getransformeerd tot een meetinstrument dat getalswaar-
den koppelt aan toetsvariabelen en deze afzet tegen toetscriteria. Voor deze transfor-
matie staan het scenarioanalyseteam geen voorgeschreven normen of werkwijzen ter 
beschikking en voor het slagen ervan bestaat geen waarborg: het scenarioanalyse-
team schat in of de meetbare aspecten van het incidentverloop de essentie van de 
veiligheidsdoelstellingen voldoende weerspiegelen. Het team bepaalt eveneens de 
normen voor het behalen van de doelstellingen, in de vorm van toetscriteria. Ook 
hiervoor bestaan geen voorschriften en dus geen waarborgen, waarbij het proces 
wordt gecompliceerd omdat deelnemende partijen belang kunnen hebben bij verschil-
lende grenswaarden en criteria. 

De SceA wordt geacht om een in vergelijking tot de QRA veelzijdiger en specifieker beeld te 
geven van de veiligheid van een wegtunnel, om eventuele hiaten in de veiligheid waarvoor 
de QRA een te globaal of te grofmazig instrument is aan het licht te brengen en vervolgens 
duidelijkheid te geven over te nemen (extra) maatregelen. Het grote probleem van de SceA 
is dat vrijwel niets vastligt over hoe dit zou moeten en vooral kunnen gebeuren. De taak om 
kwalitatieve doelstellingen om te zetten naar een kwantitatief meetinstrument en bovendien 
zelf te bepalen hoe hoog de veiligheidslat ligt is dermate lastig, ruimgesteld en discussiege-
voelig dat deze in de praktijk van tunnelprojecten nauwelijks uitvoerbaar is. De moeilijkheid 
schuilt hem in het feit dat kwantificering weliswaar nodig is om te verhelderen, maar dat het 
te zeer vasthouden aan kwantificering de consensus in de weg staat. Om maar te zwijgen 
van de uitdaging die zich bij een mogelijke vervolgstap voordoet: stel dat een scenarioana-
lyseteam eendrachtig van oordeel is dat de tunnel onvoldoende veilig is, hoe moet vervol-
gens duidelijk worden welke extra voorziening(en) hierin in welke mate verandering kunnen 
brengen? Een (nieuwe) calculatie door de QRA biedt waarschijnlijk geen soelaas: als de ne-
gatieve uitkomst van de SceA zich bij meerdere van de geanalyseerde scenario’s voordeed, 
wijst dat in de richting van een structurele onveiligheid van de tunnel, waardoor deze ook 
bij de initiële QRA aan het licht zou zijn gekomen. Als de negatieve uitkomst zich bij een 
enkel geanalyseerd scenario voordeed, is de invloed daarvan op de gemiddelde veiligheid 
van de tunnel (gemeten door de QRA) mogelijk dusdanig klein dat de QRA bij een tweede 
analyse geen of een nauwelijks verschillende uitkomst heeft. 
 
Conclusie 
Al met al leidt bovenstaande analyse tot de conclusie dat de methodiek van zowel de SceA 
als de QRA(-tunnels) belangrijke onvolkomenheden bevat, die van invloed zijn op de waar-
de en de betrouwbaarheid van de uitkomsten van beide analyses, zonder echter het belang 
van de rol van beide aan te tasten. De QRA speelt als uitgangspunt een belangrijke rol, 
maar is dermate grof, globaal en eendimensionaal dat het de vraag is of het deze rol kan 
spelen. De SceA is er voor de verdieping van het inzicht, maar is dermate diffuus en breed 
dat het zijn rol in de praktijk onvoldoende kan waarmaken. In relatie tot dit onderzoek be-
tekent dit dat een heldere systematiek voor de selectie van scenario’s een bijdrage kan le-

 
 
59 Daar komt nog bij dat de wijze waarop moet worden getoetst, welke variabelen aan welke normen, zijn eigen 

problemen met zich meebrengt. Die analyse voert hier te ver. 
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veren aan de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de SceA, maar dat meer zal moeten 
gebeuren om van de SceA een in de praktijk bruikbaar toetsinstrument te maken. Geen van 
beide is aldus de heilige veiligheidsgraal, maar voor de rol en meerwaarde binnen de risico-
analyse van wegtunnels zijn voor beide goede argumenten te vinden: de een heeft de ander 
als aanvulling nodig. 
 
2.3.6 QRA en scenarioanalyse: wijziging van de Warvw 
De door de Warvw voorgeschreven methodiek voor het vaststellen van het gewenste niveau 
van tunnelveiligheid heeft in de praktijk van tunnelprojecten geleid tot langlopende discus-
sies tussen betrokken partijen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de proble-
men rond de SceA die in de analyse van de vorige paragraaf zijn genoemd. Met de wijziging 
van de Warvw beoogt de minister van Infrastructuur en Milieu een einde te maken aan deze 
situatie. 

In de gewijzigde Warvw is de SceA niet langer een wettelijk verplicht onderdeel van een 
risicoanalyse voor een wegtunnel in de plan- en ontwerpfase, maar wel een verplicht onder-
deel van het veiligheidsbeheerplan, dat van toepassing is voor wegtunnels in de gebruiksfa-
se60. Dit betekent dat de in de vorige paragraaf geanalyseerde meerwaarde van een SceA 
wel door de wetgever wordt onderkend, maar in een andere fase. Toch laat het voorstel 
ruimte aan de toepassing van de SceA in een meer algemene zin: 

Met een scenarioanalyse wordt voor het geval een bepaald incident zich voordoet gekeken hoe 
mensen zich in veiligheid kunnen brengen (zelfredzaamheid) of hulpverlening plaats kan vinden. 
Het niet hanteren van de scenarioanalyse als toetsinstrument aan de norm, laat onverlet dat de 
partijen een analyse van scenario’s gebruiken bij hun inbreng in het proces. Dat kan bij het leveren 
van inbreng voor het vaststellen van een gestandaardiseerde uitrusting in de ministeriële regeling. 
Immers bij het vaststellen van een standaarduitrusting wordt in de kwantitatieve risicoanalyse uit-
gegaan van een bepaalde hoeveelheid slachtoffers bij een bepaald incident. Dit wordt uiteraard be-
invloed door de mogelijkheid van mensen om zichzelf te redden (zelfredzaamheid) en de mogelijk-
heid van hulpverleningsdiensten om op te treden. Daarnaast kan die inbreng ook bij het opstellen 
van het veiligheidsbeheerplan.61 

De gewijzigde rol van de SceA laat onverlet dat deze volgens de analyse in dit onderzoek, 
getuige bovenstaande passage uit de Memorie van toelichting en getuige de plaats van de 
SceA in de gewijzigde Warvw een intrinsieke meerwaarde heeft bij het verkrijgen van in-
zicht in het veiligheidsniveau van een wegtunnel62. Het is in dat licht teleurstellend dat de in 
de praktijk van tunnelprojecten ondervonden problemen rond de werkwijze van de SceA de 
wetgever hebben doen besluiten de SceA als onderdeel van de risicoanalyse af te schaffen 
in plaats van deze problemen op te lossen met een aangepaste, werkbare SceA-methodiek. 
Bijkomend gevolg van deze aanpak is dat de QRA-tunnels voortaan het enige onderdeel van 
de veiligheidstoets voor wegtunnels vormt, zonder de aanvullende invalshoek van de SceA 
en met de in het voorgaande gesignaleerde onvolkomenheden. 
 
2.4 Ongevaltypen en incidentscenario’s 
De HRT schrijft voor dat bij een SceA het karakteristieke scenario van elk als realistisch63 
gekwalificeerd ongevaltype aan de veiligheidsdoelstellingen dient te voldoen. Daarnaast 
geeft de HRT een lijst van te beschouwen ongevaltypen. Om de in dit onderzoek gestelde 
onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, dient eerst duidelijk te zijn 
wat precies onder ‘ongevaltype’ en ‘karakteristiek’ wordt verstaan. 
 
 

 
 
60 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veilig-

heidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband 
met wijzigingen in het totstandkomingsproces van Wegtunnels, Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-13, kamer-
stuk 33 125, artikel 6d, onderdeel F, p.4. 

61 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veilig-
heidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband 
met wijzigingen in het totstandkomingsproces van Wegtunnels – Memorie van toelichting, Tweede Kamer, ver-
gaderjaar 2011–2012, kamerstuk 33 125, nr. 3. p.8. 

62 Daarnaast bewijst de SceA zijn waarde bij o.a. de operationele voorbereiding op incidentbestrijding in tunnels. 
63 Hier in de betekenis van: ‘dat voldoet aan het 10-6 criterium’, zie vorige paragraaf. 
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2.4.1 Ongevaltypen 
Een ongevaltype is (HRT, p.15) ‘een groep van incidenten met vergelijkbare kenmerken’ en 
is feitelijk een categorie incidenten die zich wat kenmerken betreft duidelijk onderscheidt 
van andere categorieën. Door van elk ongevaltype een incidentscenario te analyseren wil de 
regelgever bereiken dat de SceA het tunnelsysteem zo volledig mogelijk test, waarbij zoveel 
mogelijk aspecten van incidentverloop en –afhandeling aan de orde komen. De HRT geeft 
een lijst van te onderscheiden ongevaltypen. 

Ongevaltype SceA1 SceA2 SceA3 

Onderhoud    

Pech    

Botsing met letsel    

Kleine brand    

Grote brand    

Vrijkomen giftige stoffen    

Explosie    

Overstroming    

Spontane evacuatie    

Figuur 2.4 Ongevaltypen bij SceA1, SceA2 en SceA3 
 
Gedurende het gehele proces van een wegtunnelproject zijn er drie momenten waarop een 
SceA moet worden uitgevoerd: in de planfase, in de ontwerpfase en in de gebruiksfase. De-
ze SceA’s zijn hier SceA1, SceA2 en SceA3 genoemd. Elk van deze SceA’s heeft een eigen 
doel, SceA1 en SceA2 hebben bovendien een eigen set ongevaltypen, weergegeven in figuur 
2.4. Voor SceA3 geldt dezelfde set ongevaltypen als voor SceA2. Paragraaf 2.5 werkt de 
doelstellingen van de drie SceA’s en de daarbij horende sets ongevaltypen verder uit. 
 
2.4.2 Karakteristiek of maatgevend? 
De HRT en ook dit onderzoek gebruikt de term karakteristiek scenario. Wat is het verschil 
met maatgevend scenario? 

Een maatgevend scenario is een instrument om de prestaties van een ontwerp te kunnen 
bepalen. Dit kan een ontwerp van een tunnel zijn, maar bijvoorbeeld ook van een bedrijfs-
brandweer of rampenbestrijdingsorganisatie. Bij een tunnel wordt het ontwerp zodanig in-
gericht dat het, bij het zich voordoen van het maatgevend scenario, in staat zal zijn64 om 
volgens vooraf vastgestelde eisen te presteren. Bij een maatgevend brandscenario mag de 
tunnel bijvoorbeeld niet bezwijken, en moeten tunnelgebruikers in staat zijn om de tunnel 
tijdig te ontvluchten. Bij een brandweer- of rampenbestrijdingsorganisatie moet deze bij het 
maatgevende scenario (bij rampenbestrijding wordt de term maatramp gebruikt) in staat 
zijn het scenario adequaat en volgens vastgestelde normen te bestrijden. Een maatgevend 
scenario neemt een tunnelontwerp de maat voor wat betreft de aan te brengen voorzienin-
gen, het is het ergst denkbare – maar wel realistische, in termen van waarschijnlijkheid van 
voorkomen – scenario waarbij het ontwerp naar behoren dient te presteren: het legt de 
grens vast tussen de lichtere scenario’s waarbij het tunnelsysteem aan alle prestatie-eisen 
moet voldoen, en de zwaardere scenario’s, waarbij de betrokken partijen overeengekomen 
zijn te accepteren dat het tunnelsysteem niet aan alle eisen voldoet. In de complexe prak-
tijk van tunnelontwerpen zijn er meerdere maatgevende scenario’s. 

Een karakteristiek scenario in de context van risicoanalyses van wegtunnels en tunnelont-
werpen is een voor een ongevaltype representatief scenario, waarin de specifieke kenmer-
ken van dat ongevaltype zo goed mogelijk naar voren komen. Ook een karakteristiek scena-
rio neemt een tunnelsysteem in zekere zin de maat, maar op een andere manier en op een 
ander moment. Bij ‘maatgevend’ moet volledig duidelijk zijn waarvoor het scenario precies 
maatgevend is, terwijl ‘karakteristiek’ algemener is en alleen aangeeft dat het scenario 
kenmerkend is. Bij een maatgevend scenario wordt het tunnelontwerp uitgelegd op dat sce-

 
 
64 Dit wordt veelal met CFD-modellen (computational fluid dynamics - computersimulaties) berekend. 
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nario. Een karakteristiek scenario wordt ‘losgelaten’ op een bestaand tunnelontwerp om het 
gehele tunnelsysteem te testen. Deze test, de SceA, kan leiden tot aanpassingen in bijvoor-
beeld het voorzieningenniveau, maar dat is wat anders dan dat het ontwerp in zijn geheel 
wordt afgestemd op het scenario. Karakteristieke scenario’s kunnen als maatgevend worden 
opgevat omdat ze tot aanvullende maatregelen kunnen leiden. Dat kan alleen als deze 
maatregelen te maken hebben met parameters die buiten de QRA(-tunnels) vallen.   
 
2.4.3 Meerdere karakteristieke scenario’s 
In een SceA kunnen desgewenst van het zelfde ongevaltype meerdere karakteristieke sce-
nario’s worden beschouwd: ‘Zijn er meerdere realistische scenario’s, dan de meest relevan-
te onderzoeken (bijv. personenautobrand, vrachtwagenbrand en tankautobrand) voor zover 
ze onderscheidend zijn voor de inzet van mensen, middelen en/of methoden.’ (HRT, p.15). 
 
2.5 Scenarioanalyses en de fasering van tunnelprojecten 
De Warvw schrijft voor dat op meerdere momenten tijdens het traject van de bouw van een 
tunnel een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Artikel 6 lid 1 zegt hierover: 

In geval overwogen wordt een tunnel te bouwen laat de tunnelbeheerder een risicoanalyse uitvoe-
ren ten aanzien van het tracé van de tunnel, alternatieve tracés en mogelijke alternatieven voor 
een tunnel, alsmede een risicoanalyse ten aanzien van het ontwerp van de tunnel. In geval over-
wogen wordt een tunnel dan wel het gebruik van een tunnel te veranderen, laat de tunnelbeheer-
der een risicoanalyse uitvoeren ten aanzien van het ontwerp van deze verandering of ten aanzien 
van het voornemen tot het veranderen van het gebruik. 

In termen van beslismomenten dient een risicoanalyse dus te worden uitgevoerd: 

1. voorafgaande aan het besluit om wel of geen tunnel te bouwen en, indien voor de 
bouw van een tunnel wordt gekozen, bij de keuze van het tunneltracé; 

2. voorafgaande aan de realisatie van een gekozen tunnelontwerp; 
3. voorafgaand aan een wijziging van de tunnel of van het gebruik van de tunnel. 

 
2.5.1 Fasering tunnelproject 
Het proces dat wordt doorlopen vanaf het moment dat de bouw van een tunnel wordt over-
wogen tot en met het moment van ingebruikname van de gerealiseerde tunnel kan op ver-
schillende manieren in fasen worden ingedeeld. Voor een goed begrip van de momenten in 
een tunnelproject waarop de verplicht gestelde risicoanalyses dienen plaats te vinden is de 
fase-indeling uit de Leidraad Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels65 de handigste, 
weergegeven in figuur 2.5. Deze indeling maakt tevens duidelijk welke beslismomenten er 
bij een tunnelproject te onderscheiden zijn. Vertaald naar deze indeling dienen risicoanaly-
ses volgens de Warvw plaats te vinden in de planfase (voorafgaand aan het planologisch 
besluit), in de ontwerpfase (voorafgaand aan de verlening van de bouwvergunning) en in 
algemene zin voorafgaand aan een wijziging van de tunnel of van het gebruik ervan (dit kan 
zich in meerdere fasen voordoen en is daarom niet in figuur 2.5 aangegeven). 

Figuur 2.5 Fasering tunnelproject 

 
 
65 Versie 1.0, oktober 2007, p.13. 
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Fasering, SceA’s en doelstellingen 
De HRT werkt de differentiatie van de uit te voeren risicoanalyses naar QRA en SceA uit (zie 
figuur 2.5). Terwijl een QRA in de plan- en ontwerpfase wordt uitgevoerd, moet een SceA 
worden doorlopen tijdens de: 

1. planfase: bij de keuze tussen de uitvoeringsvarianten (SceA1); 
2. ontwerpfase: op basis van het definitief ontwerp (SceA2); 
3. bouwfase, als voorbereiding van de gebruiksfase (gestippelde pijl).66 

 
De drie SceA’s hebben een verschillend doel. Onderstaande uitwerking daarvan vormt het 
antwoord op het eerste deel van onderzoeksvraag 1. 
SceA1 wordt uitgevoerd in de planfase, waarin gekozen moet worden tussen de mogelijke 
uitvoeringsvarianten van een tunnel. Om een afgewogen keuze te kunnen maken dient 
SceA1 inzicht te verschaffen in de veiligheidsniveaus en de restrisico’s die uit de verschillen-
de varianten voortvloeien, of anders gezegd: welke voorzieningen nodig zijn om de veilig-
heid van de varianten op een bepaald niveau te brengen. Het is vervolgens aan de beslis-
sers om die variant te kiezen waarvan het veiligheidsniveau voldoende en de bijbehorende 
restrisico’s als aanvaardbaar worden beschouwd. Omdat nog geen sprake is van een uitge-
werkt tunnelontwerp, dient SceA1 er vooral voor om alle relevante veiligheidsaspecten op 
hoofdlijnen te identificeren en vergelijkenderwijs te beoordelen. 

SceA2 wordt uitgevoerd in de ontwerpfase, voorafgaand aan de start van de bouw van de 
tunnel en wordt toegepast op het definitieve ontwerp van de te bouwen tunnel. SceA2 is 
bedoeld om inzicht te verkrijgen in hoe het tunnelsysteem omgaat met de aanloop, het ver-
loop en de afloop van een breed scala aan verschillende incidentscenario’s. SceA2 test 
daarmee het tunnelsysteem op zoveel mogelijk verschillende aspecten van de omgang met 
incidentscenario’s. De analyse geeft een beeld van de gesteldheid van het tunnelsysteem: is 
het systeem voldoende toegerust om de diverse te onderscheiden incidentscenario’s binnen 
de gestelde kaders aan te kunnen. Omdat SceA2 wordt uitgevoerd op een volledig uitge-
werkt ontwerp, is het ermee verkregen beeld veel gedetailleerder dan bij SceA1. LSOT-1 is 
toegespitst op SceA2, want deze is ‘specifiek gericht op scenarioanalyses die worden uitge-
voerd ten tijde van het maken van het definitief ontwerp (tijdens de MIT67-realisatiefase).’68 

SceA3 wordt uitgevoerd voorafgaande aan de gebruiksfase, ten behoeve van het veilig-
heidsbeheerplan (VBP) dat in werking treedt bij de ingebruikname van een tunnel. SceA3 is 
bedoeld als een laatste check van het tunnelsysteem, zodat het VBP wordt voorzien van een 
zo recent mogelijke analyse. Daarnaast kan SceA3 inzicht geven in de benodigde operatio-
nele voorbereiding (zoals een oefenplan) voor hulpdiensten ten behoeve van de incidentbe-
strijding in de tunnel, of in de veiligheid tijdens de bouw en tijdens de transities van be-
staande naar nieuwe situaties die zich daarbij voordoen. Volgens de HRT is SceA3 wat sys-
tematiek betreft een herhaling van SceA2. 
 
2.5.2 De selectie van incidentscenario’s 
SceA1, SceA2 en SceA3 hebben een verschillend doel. Wat betekent dit voor de selectie van 
de incidentscenario’s (tweede deel van onderzoeksvraag 1)? 

SceA1 is bedoeld om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken tussen alternatieve 
ontwerpen, of liever gezegd: tussen alternatieve oplossingen voor het zelfde probleem. Een 
tunnel wordt, zoals aangegeven in de HRT (p.19), niet uit verveling gebouwd, maar om een 
probleem op het gebied van (bijvoorbeeld) verkeer, ruimtelijke ordening of milieu op te los-
sen. Zo is de voornaamste reden voor de bouw van de tunnel op de A2 bij het Utrechtse 
Leidsche Rijn het feit dat zonder een overkapping van de A2 plaatselijk de normen voor ge-
luid en fijnstof zouden worden overschreden na de verbreding van de A2 naar 2 x 5 rijstro-
ken. De initiatiefnemer voor het tunnelproject wil dat probleem oplossen met een veilige 

 
 
66 Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, pp.17-21. 
67  Meerjarenprogramma infrastructuur en transport. Vanaf 2001 gaf dit een overzicht van alle infrastructuurpro-

jecten van het ministerie van Verkeer en waterstaat. Vanaf 2008 is dit voortgezet als Meerjarenprogramma in-
frastructuur, ruimte en transport (MIRT), met een overzicht van alle ruimtelijke programma’s en projecten waar 
de Rijksoverheid samen met de regio’s aan werkt. 

68 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels – Deel 1: Wegtunnels, p.11. 
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tunnel, waarbij zich aanvaardbare restrisico’s voordoen en die goed past in de bestaande 
omgeving. SceA1 moet daarom duidelijk maken: 

a. wat de verschillen zijn voor wat betreft veiligheidsniveau en restrisico’s tussen de al-
ternatieven, waarbij het om relatieve, geen absolute69 waarden gaat; 

b. welke gevolgen elk alternatief heeft voor de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied 
van verkeersdoorstroming en de risicocontouren voor bebouwing. 

Daarom moeten voor SceA1 die scenario’s worden geselecteerd die door hun ernst of uit-
stralingseffecten naar de omgeving duidelijk kunnen laten zien hoe a. en b. hierboven wor-
den beantwoord. De effecten van de te selecteren scenario’s moeten tot gevolg hebben dat 
het tunnelsysteem invloed heeft op zijn omgeving, of andersom: 

• De tunnel wordt beperkt (deels en/of tijdelijk) buiten gebruik gesteld (beperkte effec-
ten op verkeersdoorstroming en daarmee op bereikbaarheid en economie). Dit is het 
geval bij versperring van delen van de tunnel, het beschadigd raken van delen van de 
tunnel, technische storingen of het overstromen van de tunnel. 

• De tunnel wordt geheel buiten gebruik gesteld (ingrijpende effecten op verkeersdoor-
stroming). Dit is het geval bij technische storingen of het bezwijken of zeer zwaar be-
schadigd raken van de gehele tunnel of delen daarvan (door brand of een explosie). 

• Personen moeten snel in (hulpdiensten, om incidenten te bestrijden) of buiten (afvoer 
gewonden, evacuatie tunnelgebruikers) de tunnel gebracht worden. 

• Bij een incident ontstaat een emissie van gevaarlijke stoffen die buiten de tunnel 
treedt (uitstroom rook, andere gassen of vloeistof). 

 
SceA2 Beoordeelt de consequenties voor het voorzieningenniveau van de aanvaarde ruimte-
lijke keuzes. Dat betekent dat voor SceA2 incidentscenario’s moeten worden geselecteerd 
die deze consequenties duidelijk kunnen maken, vooral voor wat betreft voorzieningen 
waarover discussie bestaat. In de analyse van paragraaf 2.3.5, gebaseerd op wat volgens 
de LSOT-1 het doel is van de SceA in relatie tot dat van de QRA, kwam naar voren dat het 
bij de SceA niet gaat om de ‘gemiddelde’ veiligheid van de tunnel (dat is het domein van de 
QRA), maar hoofdzakelijk om aspecten waarvan de QRA geen goed beeld geeft, zoals com-
plexe of grootschalige incidenten en effecten van incidentscenario’s anders dan het aantal 
doden. Anderzijds schrijft de HRT voor dat van elk realistisch bevonden ongevaltype het 
karakteristieke scenario moet worden geanalyseerd. In die scenarioset bevinden zich ook 
kleinschalige en alledaagse scenario’s als pech of een letselongeval. De bepalingen in LSOT-
1 en HRT liggen op dit punt niet in elkaars verlengde, maar ze staan elkaar ook niet in de 
weg: bij een SceA2 waarbij de scenarioselectie volgens de bepalingen in de HRT is uitge-
voerd zullen de (gevolgen van) beperkte, kleinschalige scenario’s de grenzen van de veilig-
heid van het tunnelsysteem niet overschrijden. Zou dit wel het geval zijn, dan moeten 
vraagtekens worden gezet bij de validiteit van de uitgevoerde QRA, die immers inzicht moet 
verschaffen in de gemiddelde, alledaagse veiligheid van het tunnelsysteem. Mocht de SceA 
onvolkomenheden signaleren in de veiligheid van het tunnelsysteem, dan zullen deze naar 
verwachting aan het licht komen bij de meer extreme, grote of complexe scenario’s. Een en 
ander laat onverlet dat de scenarioselectie volgens de HRT als doel heeft zoveel mogelijk 
verschillende kenmerken van incidentscenario’s in de analyse van verloop, afhandeling en 
gevolgen aan bod te laten komen. Op die manier kan elk aspect van het tunnelsysteem op 
zijn werking getest worden, variërend van de bouwkundige voorzieningen tot de diverse 
tunneltechnische installaties en het optreden van de hulpdiensten en andere bij de afwikke-
lingen van calamiteiten betrokken organisaties. Daarbij moet de kanttekening worden ge-
maakt dat het gaat om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan scenariokenmerken, 
niet om een zo groot mogelijke intensiteit van de incidentscenario’s. Het overschrijden van 
de grenzen van het tunnelsysteem kan een uitkomst van de SceA zijn, maar het is niet het 
doel ervan.  

SceA3 volgt dezelfde systematiek als SceA2, en al verschilt het doel van SceA3 met dat van 
SceA2 (zie de voorgaande paragraaf), bij de scenarioselectie gelden dezelfde overwegingen 
en kanttekeningen. 
 

 
 
69 Zo er bij een SceA al een absolute, kwantificeerbare waarde gegeven kan worden aan ‘veiligheidsniveau’. 
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2.6 Te onderscheiden incidentscenario’s 
Welke bij de SceA te beschouwen incidentscenario’s zijn er te onderscheiden? Hiervoor kan 
te rade worden gegaan bij twee bronnen: 

1. de HRT; 
2. bij tunnelprojecten uitgevoerde SceA’s. 

 
2.6.1 De HRT 
De HRT geeft een lijst van te beschouwen ongevaltypen (zie figuur 2.4). Hoewel een onge-
valtype geen incidentscenario is, vormen de ongevaltypen wel de begrenzingen van de mo-
gelijke incidentscenario’s. Of die begrenzingen adequaat zijn blijkt uit daadwerkelijk bij tun-
nelprojecten uitgevoerde SceA’s. 
 
2.6.2 Scenarioanalyses tunnelprojecten 
Om een beeld te krijgen van bij SceA’s geselecteerde incidentscenario’s is gekeken naar de 
SceA2’s (de SceA op basis van het definitieve ontwerp) van acht tunnelprojecten, met dank 
aan de tunnelbeheerders die de SceA’s onder voorwaarden aan dit onderzoek ter beschik-
king hebben gesteld. Figuren 2.6 en 2.7 geven de resultaten van deze inventarisatie weer. 
Bij de gevonden incidentscenario’s was het meer dan eens lastig deze terug te voeren op 
een in de HRT genoemd ongevaltype. Daarom is in figuur 2.6 gekozen voor een categorise-
ring naar kenmerken zoals deze bij de hulpdiensten gangbaar is. 

Scenariocategorie Scenario  SceA’s 

Incidenten zonder of met 
beperkte inzet hulpdiensten 

Pechgeval DS, A9, TC, CN, LR, KT, MT 

Onwelwording DS, MT70 

Letselongevallen 

Complexe botsing met gewonden en be-
trokkenheid bus DS, A9, CN, MT 

Aanrijding in file TC 

Kettingbotsing TC, LR, KT 

Brand 

Grote brand vrachtwagen DS, A9, CN, MT 

Letselbrand vrachtwagen bij file TH 

Grote brand vrachtwagen bij file beneden-
strooms LR 

Brand personenauto A9, KT, MT 

Grote brand bus A9, KT71 
Brand vrachtwagen 50 MW bij file bene-
denstrooms TC 

Kleine brand tijdens onderhoud KT 

Brand bestelbus LR 

Ongeval 
met gevaarlijke stoffen 

Plasbrand DS, TH, A9, TC, LR 

BLEVE72 (anders dan LPG) DS, TC73, KT 
Ongeval toxische stof zwaarder/lichter 
dan lucht DS 

Explosie (niet-LPG) TH 

Uitstromen/vrijkomen toxische vloeistof TH, A9, LR 

Lekken toxische vloeistof TC 

Incident toxische stof CN 

Vrijkomen toxisch gas LR 

BLEVE (LPG) A9, LR 

Gaswolkexplosie benzine LR 

 
 
70 ‘Botsing met enkelvoudig letsel/onwelwording’ 
71 Touringcar 
72 Boiling liquid expanding vapour explosion, explosie (bijvoorbeeld door opwarming als gevolg van een brand) 

wanneer een drukvat (zoals een LPG-tankwagen) met tot vloeistof verdicht gas het begeeft. 
73 Vloeibare CO2, warme BLEVE 
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Kleine, diffuse explosie MT 

Vluchtige vloeistof of poederwolk met 
besmettingsprobleem MT 

Brand tankwagen (benzine) CN 

Overig 

Extreem weer/wateroverlast DS 

Overstroming TH 

Afleiden te hoog voertuig TC 

Botsing object open toerit tunnel CN 

Bommelding KT 

Figuur 2.6 Gekozen scenario’s bij uitgevoerde SceA2’s (legenda afkortingen staat in figuur 2.7) 
 
Analyse 
De inventarisatie geeft het volgende beeld: 

• Vooral bij brandscenario’s en de scenario’s waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen is 
een grote diversiteit aan scenario’s te onderscheiden. 

• Bij de brandscenario’s is in meerdere SceA’s gekozen voor een combinatie met het 
zich voordoen van een file. 

• Bij de scenario’s met gevaarlijke stoffen bestaat een zekere overlap met brandscena-
rio’s, waar het gaat om brandbare gevaarlijke stoffen (zoals benzine). 

• Het scenario ‘onwelwording’ is vaker geselecteerd, hoewel dit noch een letselongeval 
(‘botsing met letsel’ in termen van HRT-ongevaltypen), noch een pechgeval is. 

• Van het ongevaltype ‘overstroming’ is slechts bij twee SceA’s een scenario geanaly-
seerd (‘extreem weer/wateroverlast’ en ‘overstroming’). 

• Van het ongevaltype ‘spontane evacuatie’ is slechts bij één SceA een scenario geana-
lyseerd (‘bommelding’) 

• Van het ongevaltype ‘onderhoud’ is bij geen van de SceA’s een scenario geanalyseerd. 
• De categorie ‘overig’ bevat slechts een klein aantal verschillende scenario’s die niet tot 

een ongevaltype kunnen worden herleid. 
• Er zijn behalve ‘bommelding’ geen andere scenario’s op het vlak van sociale veiligheid 

(zoals de interventie van een arrestatieteam) geanalyseerd. 

Afkorting Tunnel Aantal scenario’s in SceA2 

A9 Tunnels A6/A9 8 

CN Combiplan Nijverdal 6 

DS Tunnel A4 Delft-Schiedam 8 

KT Koningstunnel 7 

LR Leidsche Rijntunnel 9 

MT Maastunnel 7 

TC Tweede Coentunnel 8 

TH Burgemeester Thomassentunnel 5 

Gemiddeld aantal geanalyseerde scenario’s 7,25 

Figuur 2.7 Aantal geanalyseerde scenario’s bij uitgevoerde SceA2’s (met legenda afkortingen) 
 

• De HRT onderscheidt negen ongevaltypen voor SceA2 en SceA3, hetgeen betekent dat 
ten minste negen karakteristieke scenario’s zouden moeten worden geanalyseerd in-
dien alle ongevaltypen als ‘realistisch’ worden gekwalificeerd. Figuur 2.7 laat zien dat 
bij de onderzochte SceA2’s gemiddeld 7,25 scenario’s zijn geanalyseerd. 

 
2.6.3 Scenarioselectie, voorlopige conclusies 
Kijkend naar figuur 2.6 en de lijst met ongevaltypen uit de HRT kan een aantal voorlopige 
conclusies worden getrokken: 

• De in de HRT voorgeschreven lijst met negen ongevaltypen is bij alle SceA’s in be-
perkte mate gehanteerd. Scenarioanalyseteams hebben zich vooral en in een aantal 
gevallen uitsluitend geconcentreerd op de ‘klassieke’ incidenttypen (letselongeval, 

32/86  



H2  Scenarioanalyse en incidentscenario’s 

 33/86 

brand, ongeval met gevaarlijke stoffen) waarbij de inzet van hulpdiensten noodzake-
lijk is. Scenario’s van het ongevaltype ‘onderhoud’, ‘overstroming’ en ‘spontane eva-
cuatie’ zijn niet of uiterst sporadisch in scenariovorm geanalyseerd. 

• De HRT stelt dat de lijst met ongevaltypen een verplichte basisset is, maar dat deze 
lijst het scenarioanalyseteam niet ontslaat van de verplichting om na te denken over 
welke andere scenario’s voor de betreffende tunnel relevant kunnen zijn. Dit laatste 
advies om out of the box te denken is in weinig gevallen opgevolgd. Er zijn bijzonder 
weinig scenario’s beschouwd die niet herleidbaar zijn tot de verplichte 
pen74. 

• De HRT bevat geen ongevaltype waarin ‘onwelwording’ kan worden ingedeeld. Gezien 
het feit dat dit tweemaal als scenario is geanalyseerd, lijkt dit te duiden op een omis-
sie in de HRT. 

• Bij de SceA’s zijn gecombineerde scenario’s slechts in beperkte zin geanalyseerd. 
Voorbeelden daarvan zijn een brand na het inrijden op een door een ander incident 
veroorzaakte file en de totale ontruiming van de tunnel wanneer bij een brand een 
drukvat wordt, of naar verwachting wordt, opgewarmd en een explosie dreigt. 

• De aanduiding ‘giftige stoffen’ bij het in de HRT genoemde ongevaltype ‘Vrijkomen 
giftige stoffen’ is, getuige de geanalyseerde scenario’s, een te enge omschrijving van 
gevaarlijke stoffen die bij een emissie specifieke, onderscheidende, ongevalkenmer-
ken hebben. 

 
2.7 Resultaten onderzoeksfase 1 
In fase 1 van het onderzoek zijn de eerste twee onderzoeksvragen gesteld: 

1. Welk doel heeft de SceA in de verschillende fasen van een tunnelproject en wat bete-
kent dit voor de eisen die worden gesteld aan de selectie van scenario’s? 

2. Welke tunnelincidentscenario’s zijn er te onderscheiden? 

De volgende twee paragrafen geven een overzicht van de resultaten van fase 1. 
 
2.7.1 Resultaten onderzoeksvraag 1 
In paragraaf 2.5.2 is uitgewerkt wat het doel van een SceA is in verschillende fasen van een 
tunnelproject. De SceA in de planfase van een tunnelproject (SceA1) heeft tot doel duidelijk 
te maken welke verschillen er zijn tussen alternatieve tunnelontwerpen voor wat betreft het 
veiligheidsniveau en de restrisico’s. Voor SceA1 moeten incidentscenario’s worden geselec-
teerd die deze verschillen aan het licht brengen. Dit is een beperkt aantal, vooral zwaarde-
re, scenario’s met uitstralingseffecten naar de omgeving. De SceA in de ontwerpfase van 
een tunnelproject (SceA2) licht het voorzieningenniveau door, waarbij een adequate selectie 
van scenario’s zoveel mogelijk aspecten van het tunnelsysteem op hun werking toetst, zo-
dat inzicht wordt verkregen in het veiligheidsniveau van de tunnel en de eventuele nood-
zaak van aanvullende voorzieningen. De SceA ten behoeve van de gebruiksfase (SceA3) is 
een laatste check op de veiligheid van de tunnel en ondersteunt de operationele voorberei-
ding op incidentbestrijding in de tunnel. De scenarioselectie is dezelfde als bij SceA2. 

Kijkend naar deze drie SceA’s, blijkt dat er feitelijk twee redenen zijn om tijdens een tun-
nelproject een SceA te doorlopen: 

1. het bepalen van de veiligheidsgrenzen van het tunnelsysteem; 
2. het toetsen van de werking van het tunnelsysteem. 

 
SceA1 zoekt de grenzen van de veiligheid van het tunnelsysteem op, door de effecten van 
zware scenario’s met uitstralingseffecten in kaart te brengen om op die manier een keuze te 
kunnen maken uit alternatieve tunnelontwerpen. Lichte scenario’s zijn daarvoor niet rele-
vant, omdat de effecten daarvan dusdanig beperkt zijn dat deze letterlijk binnen het tunnel-
systeem en figuurlijk binnen de veiligheidsgrenzen daarvan blijven. 

 
 
74 Voorbeelden van afwijkende incidenten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan zijn verkeerschaos door 

tunnelsluiting bij een technische storing (Beneluxtunnel, 2011) of door het breken van de tunnelbuisveranke-
ring (Vlaketunnel, 2010). 
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De scenarioselectie bij SceA1 moet zich daarom richten op scenario’s waarbij sprake is 
van interactie tussen tunnelsysteem en omgeving. In de praktijk zijn dit de zwaardere sce-
nario’s die tot gevolg hebben dat de tunnel beperkt of geheel buiten gebruik wordt gesteld, 
waarbij er personen in of buiten de tunnel gebracht moeten worden en waarbij er sprake is 
van een emissie van gevaarlijke stoffen die buiten de tunnel treedt. 
 
Bij SceA2 gaat het zowel om veiligheidsgrenzen als de werking van het tunnelsysteem. Het 
verschil met SceA1 is dat SceA2 de veiligheidsgrenzen opzoekt en inzicht geeft of deze gren-
zen bij de geanalyseerde scenario’s worden overschreden. Door het toetsen van het tunnel-
systeem moet daarnaast duidelijk worden of (en welke) mogelijkheden er zijn om deze vei-
ligheidsgrenzen desgewenst te verleggen. 

De scenarioselectie bij SceA2 moet zich daarom richten op scenario’s die duidelijk kunnen 
maken of de veiligheidsgrenzen van het tunnelsysteem worden overschreden en op welke 
manier een aangepast voorzieningenniveau deze grenzen desgewenst kan verleggen. Dit 
zijn, net als bij SceA1, in de praktijk de zwaardere scenario’s. Dit is geheel in lijn met het 
gestelde in de LSOT-1, waarin het doel van de SceA wordt beschreven als inzicht geven in 
die aspecten die buiten de scope van de QRA vallen, te weten effecten anders dan het aan-
tal doden en complexe en grootschalige incidenten. De vraag is dan ook relevant in hoever-
re, in weerwil van het in de HRT gestelde, het analyseren van lichtere scenario’s een plaats 
moet hebben in SceA2. 
 
SceA3 is een volbloed toets van de werking van het tunnelsysteem. Het bepalen van veilig-
heidsgrenzen of het verleggen daarvan is niet (meer) aan de orde. SceA3 maakt duidelijk 
hoe het tunnelsysteem om kan gaan met de diverse scenario’s, welke procedures daarbij 
gehanteerd zouden kunnen worden en wat dit betekent voor de manier waarop de partijen 
die betrokken zijn bij incidentbestrijding zich daarop moeten voorbereiden. 

De scenarioselectie bij SceA3 moet zich daarom richten op scenario’s die samen zoveel 
mogelijk onderdelen en aspecten van het tunnelsysteem aan bod laten komen. De selectie 
van scenario’s moet breed en gevarieerd zijn, conform de huidige scenarioselectie bij SceA2. 
 
2.7.2 Resultaten onderzoeksvraag 2 
Om in een SceA toepasbaar te kunnen zijn, moet de inventarisatie van figuur 2.6 worden 
teruggebracht tot een lijst met te onderscheiden incidentscenario’s die geschikt zijn om te 
fungeren als onderdeel van de scenarioset ten behoeve van SceA1, SceA2 en SceA3. Daarbij 
komt de analyse van figuur 2.6 in paragraaf 2.6 van pas, maar zijn de eisen die aan de sce-
narioselectie worden gesteld (zie paragraaf 2.7.1) leidend. De scenariolijst moet scenario’s 
bevatten die de veiligheidsgrenzen van een tunnelontwerp kunnen opzoeken, maar ook sce-
nario’s die in hun verscheidenheid zoveel mogelijk kenmerken van het tunnelsysteem kun-
nen toetsen. Een dergelijke lijst kan ik echter pas samenstellen aan het eind van dit onder-
zoek, nadat alle onderzoeksvragen zijn beantwoord. Figuur 2.8 bevat een categorie-indeling 
van incidentscenario’s, afgeleid van de geanalyseerde scenario’s in figuur 2.6. 

Scenariocategorie 

Incidenten zonder of met beperkte inzet hulpdiensten 

Letselongevallen 

Brand 

Incidenten met betrokkenheid gevaarlijke stoffen 

Overige incidenten 

Figuur 2.8 Scenariocategorieën 
 
Voor de invulling van de categorieën uit figuur 2.8 zijn beslisregels nodig die recht doen aan 
de specifieke kenmerken van de tunnel waarvoor de SceA wordt uitgevoerd. Ook moet dui-
delijk worden welk kenmerkend verloop de met name zware scenario’s (branden en onge-
vallen met gevaarlijke stoffen) hebben, zodat het geschetste verloop van de te analyseren 
scenario’s zo plausibel mogelijk is. Daarvoor is onderzoek nodig van casuïstiek en bestaand 
onderzoek, het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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3 Parameters en factoren 
 
 
3.1 Onderzoeksvragen 
Fase 2 van het onderzoek is erop gericht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

3. Welke tunnelparameters spelen bij wegtunnels een rol? 
4. Welk bereik hebben deze parameters? 
5. Welke factoren zijn van invloed op het optreden en verloop van tunnelincidenten? 
6. In hoeverre zijn deze factoren te herleiden op tunnelparameters en hoe relevant zijn 

deze factoren derhalve bij de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 

Onderzoeksvragen 3 en 4 zijn het onderwerp van paragraaf 3.2, onderzoeksvragen 5 en 6 
staan centraal in de paragrafen 3.3 tot en met 3.6. Paragraaf 3.7 geeft een samenvatting 
van de resultaten van fase 2. 
 
Uitgangspunten 
Bij de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvragen gelden deze voorwaarden: 

• Het onderzoek richt zich uitsluitend op Nederlandse wegtunnels met een tunnellengte 
van meer dan 250 meter – tunnels die aan de Warvw moeten voldoen. Deze worden 
hierna aangeduid met ‘Warvw-tunnels’75. 

• Waar geen onderzoeksdata van Nederlandse wegtunnels voorhanden zijn, wordt bui-
tenlands onderzoek geraadpleegd en verwerkt. 

 
3.2 Wegtunnels in Nederland 
De eerste wegtunnels dienden vooral als doorgangen onder bergen of waterwegen, maar 
tegenwoordig worden tunnels steeds vaker aangelegd omwille van een efficiënt of onder-
gronds ruimtegebruik. In het Nederlandse wegennet liggen (stand: mei 2013) 27 in gebruik 
zijnde Warvw-tunnels, met een gezamenlijke lengte van bijna 29 kilometer. Ingedeeld naar 
tunnelbeheerder gaat het daarbij om zestien rijkstunnels, zeven gemeentelijke tunnels, drie 
provinciale tunnels en een tunnel die door een vervoersregio wordt beheerd (Kiltunnel). Fi-
guur 3.1 geeft een overzicht van de Nederlandse Warvw-tunnels. 

Tunnel Lengte* Rijk gemeente anders bijzonderheden 

Abdij 1360   provincie 
Noord-Holland 

Zuidtangent 
alleen bussen, 1 

buis, bidirectioneel 

Benelux 900 A4   buizen voor fietsers 
en metro 

Botlek 539 A15    

Burgemeester Thomassen 1136 N15    

Coen 587 A10   Tweede Coentunnel 
op 130513 geopend 

Drecht 569 A16    

Heinenoord 614 A29   
buizen voor land-

bouwvoertuigen en 
fietsers 

Hubertus 1500  Den Haag  N440 

IJ 1039  Amsterdam  S116 

Kil 406   Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil N217 

 
 
75 Hoeveel Nederlandse wegtunnels er zijn met een lengte van 250 meter of minder hangt af van wat als ‘tunnel’ 

wordt aangemerkt (is een wildwissel van 50 meter een tunnel?). Afgaande op data op 
www.lotsberg.net/data/nederland/list.html en www.wegenwiki.nl gaat het om ongeveer tien tunnels. 

http://www.lotsberg.net/data/nederland/list.html
http://www.wegenwiki.nl/
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Konings 506  Den Haag  S100 

Leidsche Rijn 1650 A2    

Maas 1070  Rotterdam  buizen voor fietsers 
en voetgangers 

Markt-Maastunnel 450  Maastricht  1 buis, bidirectioneel 

Noord 540 A15    

Piet Hein 1492  Amsterdam  S114 
tevens tramtunnel 

Roer 2040 A73    

Schiphol 590 A4   buizen voor fietsers 
en bussen 

Sijtwende 
1000 
293 
400 

N14   
Vliettunnel 
Parktunnel 

Spoortunnel 

Stationsplein 335  Leiden   

Swalmen 400 A73    

Velser 768 A22   tevens treintunnel 

Vlake 327 A58    

Waterwolf 670   provincie 
Noord-Holland N201 

Westerschelde 6650   provincie 
Zeeland N62 

Wijker 680 A9    

Zeeburger 546 A10    

Tunnel  Rijk gemeente anders bijzonderheden 

Totaal aantal tunnels 27 16** 7 4  

Totale lengte in meter 28.781 13.579 6.116 9.086  

* van het langste omsloten deel, in meters 
** waarvan 14 op autosnelwegen en 2 op N-wegen 

Figuur 3.1 Warvw-tunnels (stand: mei 2013) 
 
Toelichting bij figuur 3.1 

• Waar een tunnel na de initiële ingebruikname is uitgebreid met extra tunnelbuizen – soms aan-
geduid als een tweede tunnel met dezelfde naam – tel ik deze als één tunnel. Voorbeelden hier-
van zijn de Beneluxtunnel, de Schipholtunnel en de Coentunnel. 

• De Sijtwendetunnel bestaat feitelijk uit drie losse tunnels maar tel ik, zoals te doen gebruikelijk, 
als één tunnel. 

 
Parameters: hoe verschillend zijn Nederlandse Warvw-tunnels? 
Aan wegtunnels is een groot aantal kenmerken te onderscheiden, variërend van geometri-
sche (lengte, breedte) tot verkeerstechnische (aantal rijstroken en verkeersintensiteit) en 
geografische kenmerken (wel/niet onder een waterweg door, plaats op het wegennet). Welk 
bereik hebben deze kenmerken (hier verder als parameters aangeduid)? Hoe verschillend 
zijn Nederlandse Warvw-tunnels? Voor deze inventarisatie zijn beschikbare data gebruikt 
van Rijkswaterstaat en andere bronnen76. Figuur 3.2 geeft een overzicht van een aantal 
parameters van Nederlandse Warvw-tunnels. 
 
 
 
 

 
 
76 Zie onder andere www.wegenwiki.nl/Categorie:Tunnels_in_Nederland (geraadpleegd in februari 2013) en 

Handreiking incidentkansen ten behoeve van QRA tunnels – bijlage E: factsheets Rijkstunnels, Arcadis, februari 
2012. Voor de tunnelhoogtes is onder andere geput uit een brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer, 
kenmerk RWS SDG prod2009/647/78640, van 30 juni 2009. De informatie is niet compleet. 

http://www.wegenwiki.nl/Categorie:Tunnels_in_Nederland
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Tunnel br ho % bui rijstroken/buis vs H2O ADR vtg/etm %vv 

Abdij 9,7   1 2b  -    

Benelux  4,50 4,5 6 2/2/2/2/f/m -  C 128.800 14,4 

Botlek 30,9 4,50 4,5 2 3/3 -  D 114.500 19,3 

Burg. Thomassen  4,50 2,9 2 2/2   C 51.400 39,6 

Coen  >4,50 3,5 2 2/2 -  C 110.000 11,1 

Drecht 49,0 4,50 4,5 4 2/2/2/2 -  C 145.500 3,6 

Heinenoord   4,6 4 3/3/lv/f -  D 85.000 13,6 

Hubertus    2 2/2  - D   

IJ 24,8   2 2/2   D 46.600  

Kil    2 2/2   C 10.000  

Konings    2 2/2  - D   

Leidsche Rijn 76,3 4,80 0 4 2/3/3/2  - A 174.000  

Maas 24,8   4 2/2/f/v   D 75.000  

Markt-Maastunnel 7,5   1 2  - D   

Noord  4,50 4,5 2 3/3 -  C 106.100 16,5 

Piet Hein 31,6 4,50  3 2/2/tra   D 24.200  

Roer  4,50 3,6 2 2/2 - - A 40.000 11,2 

Schiphol 103,3  2,5 8 2/4/4/2/2/2/f/2b  - A 184.000 10,1 

Sijtwende   0 2 2/2 -  C   

Stationsplein    2 2/2  -    

Swalmen  4,50 1,6 2 2/2 - - A 34.900 12,9 

Velser  4,17 3,5 3 2/2/tre -  D 65.700 9,0 

Vlake   4,5 2 2/2   C 45.600 16,3 

Waterwolf  4,70  2 2/2   C 65.000  

Westerschelde    2 2/2   C 15.900  

Wijker  4,50 4,5 2 2/2   C 57.800 8,8 

Zeeburger  >4,50 4,5 2 3/3 -  C 109.000 8,6 

Figuur 3.2 Warvw-tunnels: parameters 
 
Toelichting bij figuur 3.2 
grijs ingevulde cel : data onbekend 
breedte (br) : in meters 
hoogte (ho) : vrije doorrijhoogte, in meters 
hellingspercentage (%) : in procenten, gemiddeld 
aantal buizen (bui) : aantal fysiek afgescheiden tunneldelen (een buis met een volledi-

ge scheidingswand in het midden telt als twee buizen) 
aantal rijstroken per buis : b = bussen, f = fietsers, m = metro, lv = landbouwvoertuigen, v= 

voetgangers, tra = trams, tre = treinen 
vluchtstrook aanwezig (vs) :  = ja, - = nee 
tunnel onder waterweg (H2O) :  = ja, - = nee 
ADR77-categorie (ADR) : de ADR-categorie waarin de tunnel valt 
verkeersintensiteit (vtg/etm) : aantal voertuigen dat per etmaal door de gehele tunnel rijdt 
percentage vrachtverkeer (%vv) : gemiddeld voor beide rijrichtingen (kan per rijrichting verschillen) 

 
 
77 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europees verdrag 

voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg), artikel 1.9.5.2.2. De in het ADR beschreven 
categorie-indeling van tunnels wordt in Nederland vanaf 1 januari 2010 gehanteerd. 
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Bereik parameters figuren 3.1 en 3.2 
De data van de in de figuren 3.1 en 3.2 vermelde parameters hebben, voor zover beschik-
baar, het volgende bereik: 
lengte omsloten deel : 327 m (Vlake) – 6650 m (Westerschelde) 
breedte : 7,5 m (Markt-Maas) – 103,3 m (Schiphol) 
hoogte : 4,17 m (Velser) – 4,80 m (Leidsche Rijn) 
hellingspercentage : 0 % (Leidsche Rijn, Sijtwende) – 4,6 % (Heinenoord) 
aantal buizen : 1 (Abdij, Markt-Maas)78 – 8 (Schiphol) 
aantal rijstroken per buis : 2 – 3 (rijstroken voor alle motorvoertuigen) 
vluchtstrook aanwezig : 4 Warvw-tunnels (voor zover data beschikbaar) 
tunnel onder waterweg : 18 Warvw-tunnels 
ADR79-categorie : A (4), B (geen80), C (12), D (9), E (geen81), onbekend (Ab-

dij, Stationsplein) 
voertuigen per etmaal : 10.000 (Kil, schatting) - 184.000 (Schiphol, in 2006) 
percentage vrachtverkeer : 3,6 % (Drecht) – 39,6 % (Burgemeester Thomassen) 
 
De figuren 3.1 en 3.2 laten zien dat Nederlandse Warvw-tunnels voor wat betreft meerdere 
parameters in grote mate van elkaar verschillen. Vooral het bereik en de spreiding van de 
waarden van de parameters lengte, breedte, aantal tunnelbuizen, verkeersintensiteit en het 
percentage vrachtverkeer zijn groot. 
 
3.3 Factoren: onderzoeksmethodiek 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 5 en 6: 

Welke factoren zijn van invloed op het optreden en verloop van tunnelincidenten? 
respectievelijk 

In hoeverre zijn deze factoren te herleiden op tunnelparameters en hoe relevant zijn de-
ze factoren derhalve bij de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 

brengt dit onderzoek kennis uit bestaande onderzoeken en van experts op het gebied van 
de onderzoeksmaterie samen82. Deze paragraaf licht toe op welke manier het onderzoek is 
uitgevoerd en maakt een kanttekening ten aanzien van de beschikbare onderzoeksdata. 
 
3.3.1 Methode van onderzoek 
Dit onderzoek gaat na of er onderscheidende tunnelparameters zijn op basis waarvan be-
slisregels voor de selectie van incidentscenario’s ten behoeve van een SceA kunnen worden 
geformuleerd. Dat betekent dat onderzocht moet worden of er relaties bestaan tussen tun-
nelparameters en incidentscenario’s, hoe deze relaties in elkaar zitten en of ze sterk genoeg 
zijn om als basis voor beslisregels te kunnen fungeren. In hoofdstuk 2 kwam aan bod dat 
een scenario in algemene zin een hypothetisch (meestal: toekomstig) gebeurtenissenver-
loop beschrijft. Een incidentscenario bevat het verwachte, plausibele – en dus strikt geno-
men eveneens hypothetische – verloop van een bepaald incidenttype. De relaties tussen 
een hypothetisch incidentverloop en tunnelparameters zijn alleen in theorie te geven. Dit 
onderzoek gaat echter op zoek naar een feitelijke basis voor het formuleren van beslisregels 
en richt zich daarom op mogelijke relaties tussen tunnelparameters en (daadwerkelijke) 
tunnelincidenten. Voor het opstellen van een beslisregel moet de invloed van een tunnelpa-
rameter bovendien bepalend zijn: de zoektocht richt zich op tunnelparameters die zich als 
determinanten gedragen. 
 
 

 
 
78 In de enkelvoudige tunnelbuizen van de Abdij- en Markt-Maastunnel is sprake van tweerichtingsverkeer, hoewel 

het Bouwbesluit 2012, artikel 6.45, lid 2 dat niet toestaat. 
79 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europees verdrag 

voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg), artikel 1.9.5.2.2. De in het ADR beschreven 
categorie-indeling van tunnels wordt in Nederland vanaf 1 januari 2010 gehanteerd. 

80 Geen enkele Nederlandse wegtunnel valt in ADR-categorie B.  
81 Alleen de Arenatunnel (geen Warvw-tunnel) valt in ADR-categorie E. 
82 Zie onder Aanpak, methodiek en begrenzing onderzoek, paragraaf 1.4. 
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Onderzochte relaties 
Bij de gezochte relaties tussen tunnelparameters en tunnelincidenten gaat het om – zie de 
onderzoeksvragen 5 en 6 hierboven – factoren die van invloed zijn op (1) het optreden van 
tunnelincidenten en (2) het verloop van tunnelincidenten. Niet alleen het zich voordoen van 
een tunnelincident is van belang bij de keuze van incidentscenario’s voor een SceA, maar 
ook het verloop daarvan. Wanneer tunnelparameter P1 (bijvoorbeeld het hellingspercenta-
ge) bij waarden groter dan 3 een significante invloed heeft op de frequentie waarmee inci-
dentscenario S1 (bijvoorbeeld een kopstaart aanrijding) zich voordoet, is het verstandig om 
bij tunnels waarbij P1 > 3 scenario S1 in de scenarioset op te nemen. Dit verband blijkt bij-
voorbeeld wanneer onderzoek laat zien dat waarden groter dan 3 van P1 scenario S1 (mede) 
veroorzaken. Idem wanneer uit onderzoek blijkt dat tunnelparameter P2 een relevante in-
vloed heeft op het verloop van incidentscenario S2, bijvoorbeeld als de hoogte van een tun-
nel van invloed blijkt te zijn op de snelheid waarmee een voertuigbrand zich ontwikkelt. 

Figuur 3.3 Vlinderdasmodel HRT 
 
Het vlinderdasmodel uit de HRT83 in figuur 3.3 laat zien hoe oorzaak en verloop van een 
incident in relatie tot elkaar staan. 
 
3.3.2 Beschikbaar onderzoek 
Al decennia lang wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van tunnels en naar brandge-
drag in tunnels. Sinds het eind van de jaren negentig heeft dit onderzoek een sterke impuls 
gekregen door een reeks rampzalig verlopen branden in wegtunnels in het Alpengebied: 

• brand in de Mont Blanctunnel op 24 maart 1999, 39 doden; 
• brand in de Tauern-wegtunnel op 29 mei 1999, 12 doden; 
• brand in de Gotthard-wegtunnel op 24 oktober 2001, 11 doden. 

Het aantal doden, de omvang van de branden en de grote gevolgschades ervan schokten 
tunnelbeheerders, publiek en overheden. Deze reeks volgde op een grote brand in de Ka-
naaltunnel (spoortunnel) in november 1996. Daar vielen geen doden, maar de hevige brand 
richtte zoveel schade aan dat een groot deel van de tunnel gedurende zes maanden buiten 
gebruik moest worden gesteld. Ontwikkeling en gevolgen van de vier branden wierpen 
meerdere vragen op. Wat had de hevigheid van de branden veroorzaakt, waarom waren de 
gevolgen ervan zo ingrijpend en welke lessen konden hieruit worden getrokken voor de vei-
ligheid van bestaande en toekomstige tunnels? Daarom is met name in de afgelopen vijftien 
jaar door diverse organisaties (zoals door PIARC - de World road association), instituten 
(zoals het Nederlandse TNO/Efectis en het Zweedse SP) en wetenschappers veel onderzoek 
gedaan naar de verkeers- en brandveiligheid van tunnels. Dit onderzoek, voor het meren-
deel buitenlands, heeft zich vooral gericht op: 

 
 
83 Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, p.10. Eigen illustratie naar voorbeeld van de HRT. 
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• de verkeersveiligheid van wegtunnels en de invloed van tunnelparameters op het zich 
voordoen van incidenten; 

• de analyse van oorzaken en ontwikkeling van de vier genoemde tunnelbranden, om 
algemeen toepasbare kennis op te doen over tunnelbranden en de effectiviteit van 
veiligheidsvoorzieningen in wegtunnels; 

• experimenteel onderzoek naar brandgedrag in tunnels; 
• de oorzaken van en de factoren van invloed op tunnelbranden. 

De focus van bestaand tunnelonderzoek is aldus in grote lijnen gericht op: 

1. de verkeersveiligheid van wegtunnels; 
2. de brandveiligheid van tunnels en brandgedrag in tunnels. 

Voor deze onderzoeksgebieden geven respectievelijk de paragrafen 3.4 en 3.5 een overzicht 
van de voornaamste beschikbare en toegankelijke resultaten – voor zover ze relevant zijn 
voor dit onderzoek. Paragraaf 3.6 beschrijft de onderzoeksresultaten naar ongevallen waar-
bij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
 
Waakzaamheid 
Tijdens dit afstudeeronderzoek is 
gaandeweg gebleken dat waakzaam-
heid geboden is bij de interpretatie en 
het gebruik van resultaten van be-
staand onderzoek. Zo is in meerdere 
onderzochte buitenlandse wegtunnels 
sprake van tweerichtingsverkeer, ter-
wijl dat in Nederland krachtens het 
Bouwbesluit 2012 niet is toegestaan84. 
Nederlandse wegtunnels liggen op pro-
vinciale wegen, autowegen en auto-
snelwegen met een hoge verkeersin-
tensiteit en zijn voorzien van een mo-
dern voorzieningenniveau, terwijl een 
deel van de tunnels in bijvoorbeeld 
Noorwegen is gelegen op kleine wegen 
met een lage verkeersintensiteit en met 
niet meer voorzieningen dan een paar 
oranje lampen tegen het rotsplafond 
(figuur 3.4). Om een betrouwbare uit-
spraak te kunnen doen over de invloed van een bepaalde variabele op een uitkomst, worden 
bij wetenschappelijk onderzoek situaties met elkaar vergeleken waarin idealiter alleen de 
waarde van die ene variabele verschilt. Zo wordt de grootste mate van zekerheid verkregen 
dat verschillen in de uitkomst worden veroorzaakt door de invloed van de betreffende varia-
bele. Bij laboratoriumtesten is dit mogelijk (bij onderzoek van brandgedrag worden vaker 
schaalmodellen toegepast in gecontroleerde testopstellingen), maar bij onderzoek van in 
gebruik zijnde tunnels is dit zelden of nooit het geval. Zo wordt in een bekend Oostenrijks 
onderzoek de ongevalfrequentie in tunnels vergeleken met die van ongevalfrequenties op 
snelwegen, autowegen en overige doorgaande wegen. Dit terwijl een deel van deze tunnels 
is gelegen op autosnelwegen, een deel op autowegen en geen van deze tunnels op het tracé 
van een overige doorgaande weg ligt. Bovendien gaat het zowel om tunnels met eenrich-
tingsverkeer als om tunnels met tweerichtingsverkeer. Het is dan niet met zekerheid vast te 
stellen of en in hoeverre een hogere of lagere ongevalfrequentie in tunnels wordt veroor-
zaakt door de aanwezigheid van een dak boven de weg, of door afwijkende wegeigenschap-
pen (flauwere bochten, geen gelijkvloerse kruisingen etc.). In bepaalde onderzoeken zijn 
statistieken niet altijd herleid tot ongevalfrequenties per motorvoertuigkilometer (hierna: 
mvk85) of worden er fouten gemaakt die verder gaan dan onjuiste waarden in tabellen. Een 

 
 
84 Bouwbesluit 2012, artikel 6.45, lid 2. Van de 27 Warvw-tunnels bestaan er twee uit één buis met tweerich-

tingsverkeer, de Abdijtunnel en de Markt-Maastunnel. 
85 Ik heb niet gekozen voor mvkm, omdat dit in Engelstalige publicaties staat voor million vehicle kilometres. 

Figuur 3.4 Oppljostunnel (4537 m), rijksweg 15, Noorwegen. 
Bidirectioneel zonder middenstrepen, slecht weg-

dek en (zeer) summiere verlichting als enige voor-
ziening (eigen opname op 3 augustus 2012).
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laatste bemoeilijkende factor is het soms gebrekkige Engels waarin nationale onderzoeks-
rapporten zijn vertaald, waardoor niet altijd duidelijk is welk type weg, voertuig of ongeval 
wordt bedoeld. 

Dit alles maakt dat het vertalen van buitenlandse onderzoeksresultaten naar de Nederland-
se situatie, of het daaruit afleiden van voor dit onderzoek relevante relaties tussen tunnel-
parameters en incidentkansen en –verloop met grote voorzichtigheid moet gebeuren. Waar 
gerede vraagtekens zijn gerezen bij de betrouwbaarheid of toepasbaarheid van onderzoeks-
resultaten, is dit in het onderstaande aangegeven. 
 
3.4 De verkeersveiligheid van wegtunnels 
In verschillende landen is onderzoek gedaan naar de frequenties van incidenten in tunnels. 
Het voornaamste doel ervan is te achterhalen hoe het met de verkeersveiligheid van tunnels 
is gesteld in vergelijking tot open weggedeeltes. Daarbij is onder meer gekeken naar hoe 
het aantal incidenten in tunnels zich verhoudt tot het aantal incidenten op open weggedeel-
tes en welke invloed factoren als wel/geen tweerichtingsverkeer, de lengte van de tunnel en 
de plaats in de tunnel hebben op incidentfrequenties. In het onderstaande wordt de term 
ongevalfrequentie gehanteerd, omdat in de beschikbare onderzoeken naar verkeersveilig-
heid is gekeken naar letselongevallen. Dat betekent dat andere typen incidenten (voor zo-
ver het niet gaat om branden en incidenten met de betrokkenheid van gevaarlijke stoffen) 
in de zin van een SceA, zoals ongevallen met uitsluitend materiële schade, pechgevallen en 
onwelwordingen, in deze paragraaf buiten beschouwing blijven. 
 
3.4.1 Ongevalfrequenties 
In (SWOV, 2011) stelt de Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV): 

Bij vergelijking van tunnels met open wegvakken zijn het vooral de gevolgen van een ongeval die 
in een tunnel groter zijn [A]. Of ongevallen relatief gezien ook vaker in tunnels gebeuren is in zijn 
algemeenheid niet te zeggen [B].86 

Bewering A wordt in bestaand onderzoek algemeen ondersteund. De SWOV formuleert be-

Figuur 3.5 Letselongevallen in Oostenrijkse tunnels en op open weggedeelten, 1999-2003. Bron: (
Nussbaumer, 2005). 

wering B aldus omdat onderzoeken op dit punt afwijkende resultaten laten zien. 

Robatsch & 

 (Robatsc  2005) concluderen de onderzoekers dat zowel de kans op een 
 

h & Nussbaumer,In
ongeval als de kans om bij een ongeval gewond te raken in tunnels kleiner is dan op open 
weggedeelten. In dit Oostenrijkse onderzoek is gekeken naar de verkeersveiligheid van tun-
nels met één- en tweerichtingsverkeer in vergelijking tot open weggedeelten. De gebruikte 
incidentstatistieken zijn van de jaren 1999-2003, waarbij alleen letselongevallen in het on-

 
 
86 Verkeersveiligheid van tunnels in autosnelwegen, SWOV-Factsheet, Leidschendam, 2011, p.2 (mijn toevoegin-

gen tussen vierkante haken). 
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derzoek zijn meegenomen. Het bleek dat het aantal letselongevallen per miljoen mvk op 
autosnelwegen 31 procent, op autowegen 45 procent en op de overige doorgaande wegen87

ruim 400 procent hoger ligt dan in tunnels op autosnelwegen en autowegen. Het aantal 
slachtoffers

 

 
 

 

 

 
. 

He
ne nels en in de onderzochte 
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88 per miljoen mvk bij letselongevallen in tunnels op auto- en autosnelwegen is 
20 procent lager dan op open auto- en autosnelwegen en ligt een factor 3,6 lager dan op
overige doorgaande wegen. Daarentegen concluderen de onderzoekers dat, hoewel de kans
op een letselongeval of op het gewond raken bij een letselongeval in tunnels op auto- en 
autosnelwegen kleiner is dan op open weggedeelten, de aard van het letsel bij letselonge-
vallen in tunnels ernstiger is. Ook het aantal doden per miljard mvk bij letselongevallen in
tunnels is ruim twee keer zo hoog dan op open autosnelwegen, iets lager dan op open au-
towegen en 23 procent kleiner dan op overige doorgaande wegen. Figuur 3.5 illustreert dit.

In (Norwegian Public Roads Administration, 2009) stellen de onderzoekers samenvattend: 

In general, the study shows that in spite of fewer accidents occurring in the tunnels, their severity
is higher. The number of accidents per vehicle kilometer, however, is lower than on the open road
This difference can in part be attributed to the fact that several types accident rarely occur in tun-
nels, while the most common tunnel accidents are often serious89. 

t onderzoeksrapport laat helaas nergens zien dat ‘fewer accidents occur [..] in the tun-
ls’, maar staaft wel de constatering dat in de onderzochte tun

periode de ernst van het letsel bij letselongevallen in tunnels groter is dan bij letselongeva
len op open weggedeelten. In de jaren 2001-2006 werden 797 Noorse wegtunnels met een
gezamenlijke lengte van 778,5 km onderzocht. Daarvan was gemiddeld (het aantal voor het 
verkeer opengestelde tunnels fluctueerde van jaar tot jaar) 44,3 procent 500 meter of lan-
ger, edoch goed voor gemiddeld 88,4 procent van het totaal aantal tunnelkilometers. In 250 
(299 indien ook de laatste 50 meter weg tot de tunnelmond tot de tunnel werd gerekend) 
van alle onderzochte tunnels vonden in totaal 739 (926 met inbegrip van de laatste 50 me-
ter tot de tunnelmond) letselongevallen plaats. 

Ernst In de tunnel 
Inclusief de laatste 
50 meter open weg 
tot tunnelmond 

Doden en gewonden 
per letselongeval 
voor alle letselonge-
vallen 2001-2006 

Dood 0,07 0,06 0,03 

Zwaargewond 0,11 0,11 0,13 

Lichtgewond 1,37 1,39 1,26 

Totaal doden en gewonden 1,55 1,56 1,42 

Totaal doden en zwaargewonden 0,18 0,17 0,16 

Fi ernst van tselongevallen in Noors nnels en op open we lten, 
gian Pu ads Administration, 2009). 

Een onderz  met geheel andere on-
erzoeksresultaten betreffende de frequencies of incidents in tunnels. Het illustreert dat een 
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guur 3.6 Ongevalfrequentie naar 
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oek dat betrekking heeft op Italiaanse snelwegen komt

d
kritische blik geboden blijft bij het raadplegen van bestaand onderzoek en dat eigen verifi-
catie van al te opmerkelijke uitkomsten soms nodig is. In (Uptun, 2008a) stellen de onder-
zoekers dat het door AISCAT90 beheerde Italiaanse tolwegennet in 2001 zo’n 5590 kilome-
ter aan tolwegen omvatte, waarvan 25,4 kilometer in tunnels. Dat komt neer op 0,45 pro-
cent aan tunnelkilometers. Het aantal incidenten in door AISCAT beheerde wegtunnels in 
2001 bedraagt met 1902 incidenten 4,61 procent van het totale aantal incidenten - 41.251
in getal. Dat betekent dat zich in 2001 op een gemiddelde Italiaanse tunnelkilometer op he
AISCAT-wegennet ruim tien keer zoveel incidenten hebben voorgedaan als op een niet-
tunnelkilometer op hetzelfde net. Een opmerkelijke uitkomst, ook al zijn de data niet gecor-

 
 
87 De onderzoekers gebruiken de term Landesstraßen im Freiland, waarmee niet-lokale, doorgaande wegen wor-

den aangeduid. 
88 (‘Verunglückten’) Hiermee worden alle bij een ongeval betrokkenen met letsel bedoeld, ook de doden. 
89 Norwegian Public Roads Administration, Roads and Traffic Department, Studies on Norwegian Road Tunnels ll - 

An analysis on traffic accidents in road tunnels 2001-2006, rapport nr. TS4-2009, Oslo, 2009, p.33. 
90 Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, de overkoepelende organisatie van Italiaanse 

tolweg-concessionairs, www.aiscat.it/english/index.htm. 

http://www.aiscat.it/english/index.htm
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rigeerd naar mvk en merkt het SWOV in (2011) op dat incidenten in tunnels wellicht bet
gelogd worden dan die op open weggedeelten. Net zo opmerkelijk is het feit dat eigen on-
derzoek van openbare bronnen laat zien dat de onderzoeksdata uit (Uptun, 2008a) niet 
kloppen. Het raadplegen van de AISCAT-website levert een jaarrapport van 2001 op, met 
daarin de vermelding dat in het AISCAT-netwerk 599 tunnels van minimaal 100 meter zi
opgenomen, corresponderend met een aantal tunnelkilometers van ten minste 59,9 km. He
jaarrapport van 2010 schept meer duidelijkheid en meldt dat er in dat jaar op het AISCAT-
netwerk 25,4 km aan grensoverschrijdende wegtunnels ligt, terwijl het totaal aantal tunnel-
kilometers van tunnels met een lengte van meer dan 100 meter 929 kilometer bedraagt, 
verdeeld over 631 tunnels. Ook al is dit niet meer dan een indicatie van het daadwerkelijke 
aantal tunnelkilometers in 2001, dan nog maakt dit voldoende duidelijk dat het percentage
van 0,45 zelfs niet bij benadering correct is. De conclusie dat This disproportion [tussen 
4,61 procent ongevallen op 0,45 procent van het totaal aantal kilometers] is indicative of 
the higher danger of these stretches of roads

er 

jn 
t 

 

 

ent 
-

-
derlandse snelwegen zich in rijkstunnels heeft voorgedaan en tunnels 

 
t 

. 

rd parameters (zoals tunnel-
rmee ongevallen in tunnels 

elbuis van een Nederlandse 
Warvw-tunnels waarbij dat wel het geval is: de Ab-

91 lijkt gezien de onjuiste premissen dan ook
ongeldig. De publicatie vervolgt met onderzoeksdata van de 17 tunnels op de Italiaanse 
snelweg A22, de Autostrada del Brennero, in de periode 1995–2003. De onderzoekers stel-
len dat het aantal van 299 tunnelincidenten die zich in deze periode voordeden 1,90 proc
bedraagt van het totaal aantal incidenten op de gehele A22, namelijk 15.744. Deze informa
tie blijft echter leeg, omdat niet duidelijk wordt hoe groot het aantal tunnelkilometers (7,01) 
is in relatie tot de totale lengte van de A22, nog afgezien van het feit dat ook hier niet wordt 
gecorrigeerd naar mvk. Raadpleging van de website van de A22 levert op dat de Autostrada 
del Brennero 314 kilometer lang is92, waarmee het percentage aan tunnelkilometers 2,23 
bedraagt. De slotconclusie dat there is a significant “percentage” [sic] difference between 
incidents in tunnels on the AISCAT highways and on the Brenner highway93 lijkt daarmee 
eveneens ongeldig. 

Zelf concludeert de SWOV dat, gezien het feit dat 1 procent van de (geregistreerde) ernsti
ge ongevallen op Ne
minder dan 0,5 procent van de totale lengte aan autosnelweg beslaan, het aandeel ernstige
tunnelongevallen aan de hoge kant is94. Uit deze constatering is weinig af te leiden voor wa
betreft ongevalkansen in tunnels (er is niet gecorrigeerd naar mvk en het aantal incidenten 
is zeer beperkt), maar het ondersteunt wel de gedane bewering dat vooral de gevolgen van 
een ongeval in een tunnel groter zijn. De SWOV noemt in zijn (2011) een onderzoek van 
Rijkswaterstaat uit 2004 waaruit blijkt dat de tunnels in Nederlandse autosnelwegen een 
hoger aantal letselongevallen per motorvoertuigkilometer [hebben] dan de open wegvak-
ken95. Dit onderzoek is niet beschikbaar gebleken, het blijft hier helaas bij deze verwijzing
 
3.4.2 Ongevallen in tunnels: factoren van invloed 
In mee ere onderzoeken is gekeken naar de invloed van tunnel
lengte) en andere factoren (zoals tijdstip) op de frequentie waa
zich voordoen. De uitkomsten daarvan zijn hieronder per factor samengevat. 
 
Wel of geen tweerichtingsverkeer 
Hoewel het Bouwbesluit 2012 tweerichtingsverkeer in een tunn
wegtunnel niet toestaat96, zijn er twee 
dijtunnel (Zuidtangent, Schiphol) en de Markt-Maastunnel (Maastricht). De factor wel/geen 
tweerichtingsverkeer is dus ook voor de Nederlandse situatie relevant. ‘Tweerichtingsver-
keer’ en ‘eenrichtingsverkeer’ duidt in het onderstaande op de situatie per tunnelbuis. 

 
 
91 (Uptun, 2008a), p.14. 
92 Zie www.autobrennero.it/it/Infrastruttura/Tracciato-A22/ (geraadpleegd februari 2013). 
93 Ibid. 
94 Verkeersveiligheid van tunnels in autosnelwegen, SWOV-Factsheet, Leidschendam, 2011, p.2. 
95 Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Is in- en uitvoegen bij tunnels veilig? - Een verkeersveiligheidsonderzoek naar de 

ligging van in- en uitvoegstroken nabij tunnels, Apeldoorn, 2004. 
96 Bouwbesluit 2012, artikel 6.45, lid 2. 

http://www.autobrennero.it/it/Infrastruttura/Tracciato-A22/
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Robatsch & Nussbaumer constateren in hun (2005) dat in de onderzochte Oostenrijkse tun-
nels met tweerichtingsverkeer 37,1 procent van de letselongevallen bestaat uit ongevallen 
met tegenliggers, tegen 1,6 procent bij tunnels met eenrichtingsverkeer (door spookrijders 
en niet-bouwkundig gescheiden rijrichtingen). Bij ongevallen tussen voertuigen in dezelfde 
rijrichting (achteroprijden en ongevallen bij inhaalmanoeuvres) bedragen deze percentages 
46,4 procent (tweerichtingsverkeer) tegen 61,3 procent (eenrichtingsverkeer), terwijl en-
kelzijdige ongevallen 15,5 respectievelijk 36,3 procent van de letselongevallen uitmaken. 
Figuur 3.7 geeft dit grafisch weer. 

Figuur 3.7 Aard van de letselongevallen in Oostenrijkse tunnels met twee- en eenrichtingsverkeer, 1999-2003. 
Bron: (Robatsch & Nussbaumer, 2005). 

 
Het hogere percentage ongevallen met tegenliggers bij tunnels met tweerichtingsverkeer 
wekt geen verbazing, maar is met ruim 37 procent in absolute zin fors. Ook het aandeel 
verkeersdoden is bij letselongevallen in tunnels met tweerichtingsverkeer duidelijk anders. 
In tunnels met tweerichtingsverkeer stierf 10,6 procent van de slachtoffers bij letselonge-
vallen, tegen 6,3 procent in tunnels met eenrichtingsverkeer (en tegen 3,6 procent op het 
gehele net van Oostenrijkse Autobahnen en Schnellstraßen). Voor wat betreft de ongeval-
frequentie is er eveneens een duidelijk verschil: in tunnels met eenrichtingsverkeer gebeur-
den in de onderzochte periode 0,118 letselongevallen per miljoen mvk, terwijl zich in tun-
nels met tweerichtingsverkeer 0,076 letselongevallen per miljoen mvk voordeden, een ver-
schil van 53 procent. Toch stellen de onderzoekers dat op basis van deze en andere uitkom-
sten geen uitspraken kunnen worden gedaan over de relatieve verkeersveiligheid van tun-
nels met een- en tweerichtingsverkeer, omdat daarbij ook factoren als tunnellengte, ver-
keersintensiteit en veiligheidsvoorzieningen een rol spelen. Dat op basis van een verschil 
van 53 procent tussen twee uitkomsten toch geen conclusies worden getrokken illustreert 
de voorzichtigheid die de onderzoekers in acht (moeten) nemen, omdat het hier niet moge-
lijk is om de invloed van een enkele parameter op de uitkomsten te identificeren. Als bij-
voorbeeld tunnels met tweerichtingsverkeer gemiddeld genomen langer en minder druk zijn 
dan tunnels met eenrichtingsverkeer, kan op basis van een algemeen vergelijk tussen beide 
typen tunnels niet gezegd worden wat de oorzaak is van de gevonden lagere ongevalfre-
quentie in tunnels met tweerichtingsverkeer – zo er al sprake is van een enkele oorzaak. 

In (Norwegian Public Roads Administration, 2009) keken de onderzoekers naar typen tun-
nelincidenten en vergeleken daarbij tunnels met tweerichtingsverkeer, stadstunnels met 
eenrichtingsverkeer en rural tunnels (tunnels buiten de stad) met eenrichtingsverkeer97. 
Hoewel de onderzochte populaties aanzienlijk in omvang verschillen (respectievelijk 728, 22 
en 25 tunnels) zijn de aantallen incidenten in elke categorie (redelijk) groot, namelijk 398, 
246 en 4998. Het blijkt dat in tunnels met tweerichtingsverkeer 24,9 procent van de letse-
longevallen bestaat uit ongevallen met tegenliggers, tegen 1,2 procent in stadstunnels met 

 
 
97 Een vierde – kleine – categorie bestaat uit onderwatertunnels (sub-sea tunnels), waarbij niet aangegeven is of 

dit tunnels met een- of tweerichtingsverkeer zijn en welke verschillen tussen deze en de andere tunnels maken 
dat ze een aparte categorie vormen. Vanwege deze onduidelijkheden zijn ze hier niet besproken. 

98 Aantallen incidenten in de tunnels, dus niet met inbegrip van de 50 meter open weg vóór en na de tunnelmon-
den (waarvoor ook data zijn gegeven). 
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eenrichtingsverkeer en 2 procent in niet-stadstunnels met eenrichtingsverkeer. Bij ongeval-
len met voertuigen in dezelfde rijrichting bedragen de percentages 30,2 (tweerichtingsver-
keer), 63,4 (eenrichtingsverkeer, stad) en 55,1 (eenrichtingsverkeer, niet-stad). Enkelzijdi-
ge letselongevallen ten slotte maken respectievelijk 37,2 procent, 30,9 procent en 40,8 pro-
cent uit van het totaal aantal letselongevallen in een tunnelcategorie. 
 
Tunnellengte 
In (Uptun, 2008a) is onderzocht wat de invloed is van de tunnellengte op de ongevalfre-
quentie. Hiertoe is gekeken naar de 17 tunnels op de Italiaanse Autostrada del Brennero 
(A22), met een gezamenlijke lengte van 7067 meter. Tussen 1995 en 2003 gebeurde 59,9 
procent van de 299 ongevallen in de vier langste (lengte tussen de 800 en 1000 meter) 
tunnels, hoewel deze 48,9 procent van het totaal aantal tunnelkilometers beslaan. Hieruit 
concluderen de onderzoekers dat dit clearly shows how the frequency of casualties is con-
nected with the length of the tunnels99: hoe langer de tunnel, hoe meer ongevallen. Wan-
neer je echter de absolute aantallen ongevallen per tunnel (zelf, in het onderzoek is dit niet 
gebeurd) corrigeert naar het aantal ongevallen per tunnelkilometer100, dan blijkt dat deze 
alleen bij de langste van de vier lange tunnels – de Piedicastellotunnel – 119,1 ongevallen 
per kilometer bedraagt (111 van het totaal aantal van 299 ongevallen deden zich in deze 
tunnel voor), terwijl die waarde bij de andere drie lange tunnels gemiddeld 26,6 ongeval-
len/km is en bij de 13 overige (korte) tunnels gemiddeld 34,0 ongevallen/km. De waarde 
van de Piedicastellotunnel vertekent het totaalbeeld en maskeert zodoende een verband 
tussen tunnellengte en ongevalfrequentie dat tegengesteld is aan de conclusie van de on-
derzoekers: in kortere tunnels gebeuren relatief meer ongevallen. De hoge ongevalfrequen-
tie in de langste tunnel op de A22 is niet onopgemerkt gebleven. In 2007 werd een nieuwe 
Piedicastellotunnel in gebruik genomen. De beide tunnelbuizen van de oude tunnel (die bij 
het onderzoek was betrokken) doen tegenwoordig dienst als museum voor moderne kunst. 

Figuur 3.8 De relatie tunnellengte – ongevalfrequentie bij 797 Noorse tunnels, 2001-2006. Bron: (Norwegian 
Public Roads Administration, 2009). 

 
Noorse onderzoekers melden in (Norwegian Public Roads Administration, 2009) een verband 
tussen tunnellengte en ongevalfrequentie, waarbij de ongevalfrequentie duidelijk afneemt 
naarmate de lengte van de tunnel toeneemt (zie figuur 3.8). Samenvattend stellen ze dat 

Results from this study support findings from all previous studies with regard to accident rates and 
tunnel length. Tunnel accident rates vary between 0.22 for tunnels shorter than 100 meters and 
down to 0.08 for tunnels longer than 3000 meters. When entrance zones are included, the accident 
rate increases slightly for all length groups.101 

 

 
 
99 (Uptun, 2008a), p.17. 
100 Voor een verdere correctie naar mvk ontbraken de benodigde data. 
101 (Norwegian Public Roads Administration, 2009), p.22. De genoemde previous studies zijn eerdere Noorse on-

derzoeken waarop het onderzoek uit 2009 voortbouwt. Met entrance zones worden de open weggedeelten 50 
meter vóór en voorbij de tunnelmonden bedoeld. 
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In (Robatsch & Nussbaumer, 2005) vinden de onderzoekers een verband tussen tunnelleng-
te en ongevalfrequentie bij 110 onderzochte Oostenrijkse tunnelbuizen met eenrichtings-
verkeer in de periode 1999-2003. In deze vijf jaar bedraagt de ongevalfrequentie bij tun-
nelbuizen tussen de 0 en 500 meter 0,179/miljoen mvk, bij tunnelbuizen tussen de 4 en 5 
kilometer 0,049/miljoen mvk en laten de frequenties in de tussenliggende vier lengtecate-
gorieën een dalende lijn zien van respectievelijk 0,155 (0,5–1 km), 0,092 (1–2 km), 0,096 
(2-3 km) en 0,087 (3-4 km). Bij tunnels met tweerichtingsverkeer achten de onderzoekers 
de aantallen ongevallen per tunnel te klein om daar geldige conclusies over een verband uit 
te kunnen trekken. 

In (SWOV, 2011) wordt gesteld dat meerdere onderzoeken wijzen op een toename van de 
verkeersveiligheid naarmate de tunnel langer wordt, maar 

Andere auteurs wijzen er echter op dat de monotone visuele omgeving in lange tunnels kan leiden 
tot oriëntatiefouten en fouten door concentratieverlies (Van Kleef et al., 2001). Bovendien neemt 
de kans op pech en/of een calamiteit toe naarmate de tunnel langer wordt.102 

Uit deze passage blijkt helaas niet of er onderzoek is waarin daadwerkelijk een andere rela-
tie tussen tunnellengte en ongevalfrequentie is gevonden dan [langere tunnel = lagere on-
gevalfrequentie]. Dat een monotone visuele omgeving kan leiden tot oriëntatiefouten is iets 
anders dan te zeggen dat uit onderzoek blijkt dat dit in de context van wegtunnels het geval 
is en leidt tot (bijvoorbeeld) een hogere ongevalfrequentie bij langere (en monotone) tun-
nels. De geciteerde bron (Van Kleef, Kuiken & Bakker, 2001) gebruikt dezelfde bewoordin-
gen, bevat geen verdere informatie en biedt derhalve geen soelaas. 
Het tweede deel van de passage is curieus. Dat de ongevalkans in absolute zin toeneemt 
met de lengte van een tunnel is evident. Waar het echter om gaat, is de relatieve veiligheid 
van kortere of langere tunnels: de ongevalkans per tunnelkilometer. 

(Van Kleef, Kuiken & Bakker, 2001) belicht een andere factor die bij langere tunnels een rol 
kan spelen: 

De helling in lange tunnels kan een apart probleem opleveren. In de Mont-Blanctunnel moeten be-
stuurders van vrachtauto’s voortdurend hun snelheid reguleren vanwege wisselende hellingen en 
bochten. Dit kan leiden tot oververhitte r 103emsystemen.  

Figuur 3.9 laat een dwarsdoorsnede 
er 

-

t 

van de Mont Blanctunnel zien, waar p
saldo over een afstand van 11,6 kilo-
meter een hoogteverschil van 107 me
ter wordt overbrugd, met een hellings-
percentage van ten hoogste 2,4 pro-
cent. Op een flauwe bocht bij de tun-
nelmond aan de Franse zijde na heef
de Mont Blanctunnel geen bochten. 
 
Ongevallocatie 
Zowel in (Robatsch & Nussbaumer, 2005) als in (Norwegian Public Roads Administration, 
2009) wordt een verband gevonden tussen de ongevalfrequentie en de tunnelzone. Figuur 
3.10 geeft de resultaten weer van het eerstgenoemde, Oostenrijkse, onderzoek. 

Ongevalfrequentie per miljoen mvk Tunnels met 
tweerichtingsverkeer 

Tunnels met 
eenrichtingsverkeer 

250 m vóór/voorbij de tunnel 0,164 0,097 

tunnelmonden, 0-50 m de tunnel in 0,305 0,297 

51-150 m de tunnel in 0,095 0,053 

vanaf 150 m de tunnel in 0,072 0,090 

Figuur 3.10 De relatie ongevallocatie – ongevalfrequentie in Oostenrijkse wegtunnels, 1999-2003. Bron: (Ro-
batsch & Nussbaumer, 2005). 

 

 
 
102 (SWOV, 2011), p.3. 
103 (Van Kleef, Kuiken & Bakker, 2001), p.19. 

Figuur 3.9 Dwarsdoorsnede Mont Blanctunnel. Bron: (PIARC, 2004).
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Het Noorse onderzoek maakt onderscheid in tunnels met tweerichtingsverkeer, onderwater-
tunnels104, stadstunnels met eenrichtingsverkeer en niet-stadstunnels met eenrichtingsver-
keer. Gezien de verkeersintensiteit, het eenrichtingsverkeer en het voorzieningenniveau zijn 
daarvan de stadstunnels met eenrichtingsverkeer het beste te vergelijken met Nederlandse 
Warvw-tunnels. In Noorse stadstunnels is de ongevalfrequentie (het aantal ongevallen per 
miljoen mvk) op de 50 meter open weg vóór en voorbij de tunnel 0,26 voor alle onderzoch-
te tunnels en 0,31 voor de stadstunnels langer dan 500 meter. Op de eerste 50 meter de 
tunnel in bedragen deze frequenties respectievelijk 0,28 en 0,38, op de volgende 100 meter 
(51-150 meter vanaf de tunnelmond, in de tunnel) 0,17 en 0,16 en in de rest van de tunnel 
0,12 en 0,12. Dit beeld komt overeen met dat in het Oostenrijkse onderzoek: op de eerste 
50 meter vanaf de tunnelmond is de ongevalfrequentie verreweg het hoogst, op de volgen-
de 100 meter neemt deze flink af om daarna nog iets af te nemen voor het middendeel van 
de tunnel. Op de open weggedeelten vlak vóór en na de tunnel is de ongevalfrequentie ho-
ger dan in het midden van de tunnel, maar lager dan op de eerste 50 meter de tunnel in. 
 
Verkeersintensiteit 
Robatsch en Nussbaumer vinden in hun (2005) een verband tussen verkeersintensiteit en 
ongevalfrequentie, zowel bij tunnels met een- als met tweerichtingsverkeer: hoe groter de 
verkeersintensiteit, des te hoger is de ongevalfrequentie. In (SWOV, 2011) wordt verwezen 
naar een onderzoek van Commandeur et al. (2002), dat betrekking heeft op de Nederlandse 
autosnelwegen. De onderzoekers constateren een significant verband tussen ongevalfre-
quentie en verkeersintensiteit, met als enige voorbehoud de snelwegen met vier rijstro-
ken105. Of het gevonden verband ook van toepassing is op Nederlandse wegtunnels op au-
tosnelwegen is een aanname, maar niet onwaarschijnlijk. In (Norwegian Public Roads Admi-
nistration, 2009) komt een tegengesteld beeld naar voren. De onderzoekers constateren 
een afname van de ongevalfrequentie in tunnels met een hogere verkeersintensiteit. Ze 
wijzen er echter op dat This might be attributed to the fact that tunnels with less traffic 
generally also have a lower standard than those carrying more traffic.106 Eigen waarnemin-
gen in Noorwegen, in meerdere stadstunnels (Oslo) en een groot aantal niet-stadstunnels in 
augustus 2012 bevestigen dat er tussen deze categorieën grote verschillen bestaan voor 
wat betreft rijstrookbreedte, wegmarkeringen, verlichting, kwaliteit van het wegdek en vei-
ligheidsvoorzieningen. 
 
Wel of geen vluchtstrook 
Het toepassen van vluchtstroken in door Rijkswaterstaat beheerde tunnels op Nederlandse 
snelwegen acht Rijkswaterstaat niet kosteneffectief107. Volgens verkeerskundige A. Kersaan 
(Rijkswaterstaat) vormt het ontbreken van vluchtstroken een groot risico en in de meeste 
Nederlandse wegtunnels de kritieke veiligheidsfactor108. Kersaan herleidt dit tot drie te on-
derscheiden functies van een vluchtstrook: (1) uitwijkmogelijkheid voor bij een incident 
betrokken voertuigen zodat de rijbaan wordt vrijgemaakt, (2) uitwijkmogelijkheid voor ach-
teropkomend verkeer dat bijvoorbeeld niet tijdig kan remmen en (3) aanrijdroute hulpdien-
sten. Het SWOV stelt in zijn (2011) verder: 

Ook leidt het ontbreken van vluchtstroken tot aangepast rijgedrag. Sommige automobilisten blijken 
bij de ingang van de tunnel hun dwarspositie op de rijbaan aan te passen en verder van de tunnel-
wand te gaan rijden. […] Wanneer er een vluchtstrook aanwezig is zijn bovengenoemde effecten 
beperkt.109  

De aanwezigheid van een vluchtstrook heeft ook daadwerkelijk invloed op de ongevalfre-
quentie. Het SWOV noemt een Duits onderzoek van Brilon & Lemke waarin geconcludeerd 
wordt dat de aanwezigheid van een vluchtstrook tot 20 procent minder ongevallen per mvk 

 
 
104 Waarvan verreweg de meeste bestaan uit één tunnelbuis met tweerichtingsverkeer, zie 

www.tunneltalk.com/Strait-Crossings-Jan10-Conference-report.php (geraadpleegd: februari 2013). 
105 Het aantal kilometers snelweg met vier rijstroken en in de hoogste verkeersintensiteitklasse is te klein, zie 

(Commandeur et al., 2002), p.41. 
106 (Norwegian Public Roads Administration, 2009), p.23. 
107 (Rijkswaterstaat, 2009a), p.4-3. In 4 van de 27 Warvw-tunnels is een vluchtstrook toegepast, alle in beheer 

van Rijkswaterstaat. 
108 Zie bijlage A voor het volledige interview met Kersaan. 
109 (SWOV, 2011), p.2. 

http://www.tunneltalk.com/Strait-Crossings-Jan10-Conference-report.php
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leidt110. Dit onderzoek bleek niet vrij beschikbaar, het blijft hier bij deze indirecte verwij-
zing. De door de SWOV genoemde NOA111 stamt uit 1993 en wordt hier daarom niet als 
bron gehanteerd. Van de meest recente versie, ROA 2012 geheten, is (stand: maart 2013) 
alleen een concept verschenen.112 
 
Hellingspercentage 
Bij het beschouwen van deze parameter is oplettendheid geboden. Dit heeft te maken met 
(1) mogelijke interferentie met een andere parameter – de ongevallocatie – en (2) de in 
bepaalde publicaties gebruikte terminologie. Het volgende voorbeeld illustreert dit: 
In bijlage D (Handreiking incidentkansen) van (Rijkswaterstaat, 2012b) geeft de opsteller 
van de handreiking adviezen over de invoer van de letselongevalfrequentie in de QRA-
tunnels 2.0. Bij de parameter ‘tunnellengte’ staat dat uitgegaan is van een zinktunnel (een 
afgezonken tunnel voor het kruisen van een waterweg), die uit drie secties bestaat: een 
neergaand deel aan het begin, een horizontaal deel in het midden en een opgaand deel aan 
het einde van de tunnel. Verder wordt gesteld dat het veiligheidsniveau oploopt in de volg-
orde beginsectie – eindsectie – middensectie. Ook vermeldt de tekst dat In het geval van 
een landtunnel, is er maar één sectie.113 Het is om te beginnen lastig in te zien wat het ge-
stelde over de relatieve veiligheid van tunnelsecties te maken heeft met de parameter ‘tun-
nellengte’, zeker omdat Het risico binnen [de categorie Nederlandse wegtunnels met een 
lengte tussen de 250 en 5000 meter] (als functie van de lengte) wordt constant veronder-
steld114. Los daarvan bevatten deze passages twee onduidelijkheden. Als eerste wordt niet 
aangegeven waaraan het wisselende veiligheidsniveau van de onderscheiden tunnelsecties 
te wijten is, maar omdat de sectie-indeling is aangebracht op basis van de aanwezigheid 
van een helling wekt de tekst de indruk dat het veiligheidsniveau van een tunnelsectie 
daaraan is gerelateerd. Dat kan, maar uit onderzoek (zie onder Ongevallocatie hierboven) 
blijkt dat in het algemeen de ongevalfrequentie in de eerste 50 tunnelmeters vanaf de tun-
nelmonden significant hoger is dan in het middendeel van de tunnel. De oorzaak van dit 
verschijnsel valt niet te herleiden tot de aanwezigheid van een helling: bij twee grote on-
derzoeken (de hier eerder genoemde Noorse en Oostenrijkse onderzoeken) zijn veel berg-
tunnels betrokken die voor het grootste deel niet bestaan uit respectievelijk een neergaan-
de, horizontale en opgaande sectie. Het gevaar bestaat dus dat in de genoemde passage uit 
(Rijkswaterstaat, 2012b) de factor ‘ongevallocatie’ interfereert met de factor ‘hellingsper-
centage’. Een tweede punt is het gebruik van de term ‘landtunnel’. Het is duidelijk wat deze 
term betekent wanneer deze gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen tunnels die 
wel of niet onder een waterweg door lopen. Maar deze tweedeling zegt niets over de aanwe-
zigheid van een neer- en opgaand tunneldeel waar het in deze passage van (Rijkswater-
staat, 2012b) over gaat. Negen van de 27 Nederlandse Warvw-tunnels lopen niet onder een 
waterweg door, terwijl een groot deel daarvan wel bestaat uit een neergaand, horizontaal 
en opgaand tunneldeel. Het uitgangspunt dat een landtunnel uit één sectie bestaat wekt 
daarom verbazing. Het betekent dat het veiligheidsniveau in een ‘landtunnel’ als gelijkmatig 
wordt verondersteld. Dit is niet alleen in tegenspraak met onderzoeksresultaten - het wekt 
opnieuw de indruk dat de verschillen in veiligheidsniveau tussen tunnelsecties is gerelateerd 
aan het wel of niet hellende karakter daarvan. 

Onderzoek naar de relatie hellingspercentage en ongevalfrequentie laat geen eenduidig 
beeld zien. In (SWOV, 2011) bestaat die indruk in eerste instantie wel: 

Het blijkt dat er op het diepste punt van de tunnel meer ongevallen gebeuren dan elders in de tun-
nel (Rijkswaterstaat, 2008).115 

Raadpleging van (Rijkswaterstaat, 2008) levert twee hiervoor relevante passages op: 

Er zijn drie locaties gevonden die een bovengemiddeld hoge ongevalfrequentie hebben: 

 
 
110 Brilon, Werner & Lemke, Kerstin, Strassenquerschnitte in Tunneln, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen, Bonn, 2000. 
111 Nieuwe ontwerprichtlijn autosnelwegen, Rijkswaterstaat. 
112 Richtlijnen ontwerp autosnelwegen 2012, bron: www.witteveenbos.nl/nl/projecten-wegen/project/50428-roa-

2010-herziening-noa/pagenr/1 (geraadpleegd in februari 2013). 
113 (Rijkswaterstaat, 2012b), p.74. 
114 Ibid. 
115 (SWOV, 2011), p.3. 

http://www.witteveenbos.nl/nl/projecten-wegen/project/50428-roa-2010-herziening-noa/pagenr/1
http://www.witteveenbos.nl/nl/projecten-wegen/project/50428-roa-2010-herziening-noa/pagenr/1
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• Con- of divergentiepunten (voornamelijk invoegstroken). 
• De tunnelingang. 
• Het diepste punt van de tunnel.116 

en 

Verder is gevonden dat bij de con- en divergentiepunten en de tunnelingang relatief meer letselon-
gevallen voorkomen dan bij het diepste punt van een tunnel.117 

Waarmee er minder ‘blijkt’ dan het SWOV beweert. Verdere literatuurverwijzingen in 
(SWOV, 2011) over deze factor gaan voornamelijk over een vermoed of gevonden verband 
tussen snelheidsverschillen en ongevalkansen op autosnelwegen. Onderzoeksdata over de 
relatie hellingspercentage en ongevalfrequentie zijn schaars gebleken. In (Norwegian Public 
Roads Administration, 2009) vinden de onderzoekers geen duidelijk verband. Na het inven-
tariseren van de data en het samenbrengen daarvan in een tabel concluderen ze dat: 

It is not easy to ascertain any clear correlation between accidents and gradient from the table 
above. It appears that gradient has no appreciable influence on accident rate.118 

 
Con- en divergentiepunten 
In (Rijkswaterstaat, 2008) formuleert de opsteller adviezen over de te hanteren afstanden 
tussen de tunnelmond en con- en divergentiepunten (zoals in- en uitvoegingen) in en buiten 
een tunnel. Uitgangspunt is daarbij dat er voldoende afstand (meters rijbaan) in acht wordt 
genomen tussen deze punten en de tunnelmonden. Een con- of divergentiepunt vergt de 
aandacht van een weggebruiker, evenals de overgang tussen de situatie in en buiten de 
tunnel. Het idee is om door voldoende afstand (en daarmee tijd) in acht te nemen tussen 
deze de aandacht vergende weggebeurtenissen overbelasting van de weggebruiker wordt 
voorkomen en zo de verkeersveiligheid te bevorderen. Echter: 

De aanbevelingen voor de minimale afstanden tussen een convergentie- of divergentiepunt en de 
tunnelingang- of uitgang die in deze studie zijn gedaan, zijn gebaseerd op theorieën voor ver-
keersafwikkeling op convergentie- en divergentiepunten en het effect van een tunnelingang (en 
uitgang) op het rijgedrag van de weggebruikers. Het is wenselijk om deze theorieën en de minima-
le eisen die daaruit voorkomen, te valideren aan de hand van ongevallendata.119 

Waarmee de aanwezigheid en plaatsing van con- en divergentiepunten mogelijk van invloed 
is op ongevalfrequenties, maar onderzoek (nog) ontbreekt om dit vermoeden te staven. 
Deze parameter kan ik hier dan ook niet als determinant aanvoeren. 

Bij een SceA voor een nieuw te bouwen tunnel is de vraag naar de aanwezigheid van in- en 
uitvoegers academisch. Het Bouwbesluit 2012 stelt immers 

Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft een zelfde aantal rijstroken als de rijbaan in 
de wegtunnelbuis. Een eventuele wijziging van het aantal rijstroken buiten de tunnelbuis vindt op 
zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige verkeersbewegingen in de tunnelbuis 
door die wijziging kunnen optreden.120 

De Veiligheidsrichtlijnen deel C (Rijkswaterstaat, 2009a) stellen bovendien: 

Kort na een tunnel geen rijstrookvermindering toepassen. 
met als toelichting daaronder: 
Om te voorkomen dat filevorming in de tunnel optreedt.121 

 
Tijdstip en lichtcondities 
De vraag of tijdstip (lees ook: maand, dag van de week) en lichtcondities invloed hebben op 
de ongevalfrequentie is in een aantal onderzoeken aan de orde geweest, onder andere in 
(Norwegian Public Roads Administration, 2009) en in (Uptun, 2008a). Hoewel het Noorse 
onderzoek fluctuaties in ongevalfrequenties vond die interessant zijn omdat ze niet op ver-
keersintensiteit teruggevoerd kunnen worden, is het tijdstip geen tunnelparameter en der-

 
 
116 (Rijkswaterstaat, 2008), p.29. 
117 Ibid., p.31. 
118 (Norwegian Public Roads Administration, 2009), p.26. 
119 (Rijkswaterstaat, 2008), p.76. 
120 Bouwbesluit 2012, artikel 6.45, lid 1. 
121 (Rijkswaterstaat, 2009a), p.4-2. 
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halve voor het onderhavige onderzoek niet relevant. Ook de lichtcondities buiten de tunnel 
an sich zijn niet gerelateerd aan de tunnel en komen hier niet aan de orde. Anders ligt dat 
bij de overgang tussen de lichtcondities binnen en buiten de tunnel. (Uptun, 2008a) bekeek 
ongevallen in de tunnels op de Italiaanse A22 (Autostrada del Brennero) in de periode 
1995-2003 en constateerde dat tussen 07:00 en 19:00 uur 80,6 procent van het totaal aan-
tal tunnelongevallen (299) plaatsvond, terwijl in deze periode 72,1 procent van het tunnel-
verkeer door de tunnel reed. This indicates that the frequency of incidents is higher during 
the day, when the traffic level is higher.122 Het verband tussen wel/geen daglicht en onge-
valfrequentie is daarmee indirect. Het directe verband is dat tussen verkeersintensiteit en 
ongevalfrequentie. Bij de tunnels op de A22 is het tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s 
avonds drukker dan gedurende de andere 12 uur van het etmaal. Na het verdisconteren van 
de verkeersintensiteiten in de uitkomsten vinden de onderzoekers echter een onevenredig 
hoge ongevalfrequentie tussen 10:00 en 17:00 uur, hetgeen […] could be explained by the 
presence of the sun, which acts as a dazzling light for the drivers.123 Wanneer de onderzoe-
kers hiermee een (plotselinge) overgang van een relatief donkere tunnel naar fel zonlicht 
bedoelen, werpt dit de vraag op of er een relatie is tussen ongevalfrequenties en lichtcondi-
ties, het verschil in lichtintensiteit bij het in- of uitrijden van de tunnel. Volgens verkeers-
kundige Kersaan is dit bij Nederlandse wegtunnels geen factor die van invloed is op onge-
valfrequenties. “[…] in Nederlandse wegtunnels is zoveel licht dat er geen sprake kan zijn 
van nachtblindheid. Licht in tunnels is een issue dat al vanaf de jaren vijftig van de vorige 
eeuw de aandacht heeft. In alle tunnels is gezorgd voor een overgangsregime tussen de 
lichtcondities buiten en in de tunnel. Dat is een standaard veiligheidsvoorziening.”124 
 
3.4.3 De verkeersveiligheid van wegtunnels: samenvatting 
Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid van wegtunnels en de invloed van tunnelpara-
meters op ongevalfrequenties zijn meerdere bestaande onderzoeken geanalyseerd, waarvan 
het merendeel buitenlands is. De twee voor de onderzoeksmaterie meest informatieve on-
derzoeken zijn afkomstig uit Oostenrijk en Noorwegen. Daarnaast hebben onder andere 
Uptun, de SWOV en onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat als bronnen voor de analyse 
gefungeerd. Uit de analyse komt het volgende beeld naar voren: 

Het merendeel van het onderzoek laat zien dat de ongevalfrequenties in tunnels lager zijn 
dan die op de open weg, maar dat de gevolgen van ongevallen in tunnels – uitgedrukt in 
letaliteit en de ernst van het letsel – (veel) ernstiger zijn. Dit is met name het geval bij het 
aantal verkeersdoden en in het algemeen in tunnels op autosnelwegen. 

Bij de analyse van factoren van invloed op ongevallen in tunnels bleek dat in het geanaly-
seerde bestaande onderzoek een beperkt aantal factoren en tunnelparameters en de invloed 
daarvan op ongevalfrequenties is onderzocht. Hieruit volgt niet zonder meer dat dit de enige 
voor ongevalfrequenties relevante tunnelparameters zijn, maar het lijkt aannemelijk dat het 
hier ten minste om de meest significante parameters gaat. 

Onderzoekers zijn terughoudend bij het doen van uitspraken over de invloed van een- of 
tweerichtingsverkeer op de ongevalfrequentie. Wel is duidelijk dat tweerichtingsverkeer in 
één tunnelbuis zorgt voor een aanzienlijk percentage (25-37) aan ongevallen met tegenlig-
gers en een hoger percentage doden bij ongevallen. Alle geanalyseerde onderzoeken laten 
een duidelijk verband zien tussen tunnellengte en ongevalfrequentie: hoe korter de tunnel, 
hoe hoger het aantal ongevallen per mvk. Daarbij is de ongevallocatie mogelijk van invloed: 
de grote onderzoeken laten zien dat de ongevalfrequentie verreweg het hoogst is op de eer-
ste 50 meter vanaf de tunnelmonden, om op de volgende 100 meter flink af te nemen en 
nog iets af te nemen voor het middendeel van de tunnel. Bij kortere tunnels heeft de hoge-
re ongevalfrequentie bij de portalen dus een relatief grote invloed op de ongevalfrequentie 
van de gehele tunnel. Op de open weggedeelten vlak vóór en na de tunnel is de ongevalfre-
quentie hoger dan in het midden van de tunnel, maar lager dan op de eerste 50 meter de 
tunnel in. Het wekt geen verbazing dat de meeste onderzoeken concluderen dat een hogere 

 
 
122 (Uptun, 2008a), p.17. 
123 Ibid. 
124 A. Kersaan (Rijkswaterstaat), zie verder bijlage A. Overigens blijkt dat verblinding wel voorkomt bij een lage 

stand van de zon bij oost-west georiënteerde wegtunnels. Zie hiervoor onder andere het werk van Schreuder. 
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verkeersintensiteit een hogere ongevalfrequentie tot gevolg heeft, behalve bij Nederlandse 
snelwegen met vier rijstroken. De aanwezigheid van een vluchtstrook leidt volgens Duits 
onderzoek tot een 20 procent lagere ongevalfrequentie en is volgens verkeersdeskundige 
Kersaan van RWS zelfs een kritische veiligheidsfactor. 

Een aantal tunnelparameters heeft geen of een onvoldoende duidelijke invloed op de onge-
valfrequentie. Tussen hellingspercentage en ongevalfrequentie is in geen enkel onderzoek 
een duidelijk verband gevonden, al is er mogelijk wel een verband tussen ongevalfrequentie 
en plotselinge snelheidsveranderingen bij de overgang van een vlak naar een opgaand tun-
neldeel (vrachtverkeer dat langzamer gaat rijden). Soms is sprake van interferentie tussen 
hellingspercentage en ongevallocatie, omdat zich bij tunnelportalen over het algemeen rela-
tief meer ongevallen voordoen. Nederlandse en internationale veiligheidsrichtlijnen stellen 
dat er voldoende afstand moet zijn tussen con- en divergentiepunten en tunnelingangen, 
maar er is onvoldoende onderzoeksbasis om een verband tussen deze afstand en ongevalf-
requentie te staven. Grote verschillen in lichtcondities buiten en in tunnels hebben waar-
schijnlijk een negatieve invloed op de ongevalfrequentie, maar tunnelverlichting krijgt in 
Nederlandse wegtunnels veel aandacht en is daar geen factor van invloed. 
 
3.5 Branden en brandgedrag in wegtunnels 
Brand als tunnelincident heeft vooral sinds de eeuwwisseling meer aandacht gekregen. Di-
recte aanleiding daarvoor is de reeks grote tunnelbranden die in paragraaf 3.3.2 is ge-
noemd. De onverwacht grote gevolgen van deze branden maakten duidelijk dat bestaande 
kennis over brand in tunnels tekort schoot. Dit gaf de aanzet tot programma’s als FIT en 
Uptun en experimenteel onderzoek zoals met name door het Zweedse SP is uitgevoerd. 

De onderzoeksaandacht voor tunnelbranden leverde en levert nog steeds nieuwe data en 
inzichten op over de oorzaken en het gedrag van branden in tunnels. Bepaalde bestaande 
opvattingen hierover zijn de afgelopen jaren op losse schroeven komen te staan en vragen 
om herziening. Een van de belangrijkste constateringen is dat een brand in een tunnel zich 
anders gedraagt dan een brand op de open weg. Grote tunnelbranden hebben daardoor de 
potentie uit te groeien tot rampzalige proporties – in een SceA zijn het met name de (grote) 
brandscenario’s die het tunnelsysteem het zwaarst op de proef stellen: “The main threat is 
fire, because the confined underground space hampers the evacuation of smoke and heat 
and make [sic] users’ escape difficult.”125 Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in 
welke factoren van invloed zijn op brandgedrag en brandontwikkeling, ook als deze factoren 
niet te herleiden zijn tot tunnelparameters.  
 
3.5.1 Frequenties tunnelbranden 
Branden in tunnels zijn zeldzaam en statistieken hierover zijn schaars. Als er al incidentsta-
tistieken voor tunnels zijn bijgehouden (of in onderzoeken zijn geanalyseerd), zijn dit vrij-
wel altijd ongevalstatistieken in algemene zin, zonder specificatie van het aandeel branden 
daarin. Wel in ruime mate voorhanden zijn gegevens over de frequentie van significante of 
catastrofaal verlopen branden – branden met (veel) slachtoffers en/of met schade aan de 
tunnel tot gevolg – omdat vooral deze tot onderzoek hebben geleid. Uit de literatuur blijkt 
bovendien dat niet altijd alle voertuigbranden worden geregistreerd, maar bijvoorbeeld al-
leen branden waarbij de brandweer is ingezet. Dit heeft tot gevolg dat statistieken niet altijd 
een correct beeld geven van het aandeel branden binnen het totaal aantal tunnelincidenten. 

In (Uptun, 2008b) geven de onderzoekers een overzicht van data van voertuigbranden in 
het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten in de periodes 1994-1999, respectievelijk 
1994-1998 (figuur 3.11). Het wordt niet duidelijk of het daarbij alleen om niet-aangestoken 
branden gaat, maar eigen onderzoek van Engelse brandstatistieken uit 2000-2001126 leert 
dat zich alleen al in die 12 maanden 78.177 autobranden voordeden, waarvan er 60.200 als 
deliberate worden aangemerkt. Het lijkt daarom een veilige aanname dat het bij de data uit 
figuur 3.11 om niet-aangestoken branden gaat. 

 
 
125 Alfred Haack, Voormalig president van de ITA en Didier Lacroix, voorzitter van het comité tunneltechniek van 

de PIARC in Tunnel fire safety is quickly progressing thanks to cooperative efforts, Routes/Roads, nr. 324, 
World Road Association (PIARC), Parijs, 2004. 

126 Bron: Britse Department for Communities and Local Government (DCLG), zie hierna. 
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 Alle voertuigen Verenigd Koninkrijk 
(1994-1999) 

Alle voertuigen Verenigde Staten 
(1994-1998) 

Type voertuig Aantal branden Percentage Aantal branden Percentage 

Personenauto 62808 84,3 280550 84,5 

Bus (groot en klein) 760 0,7 1990 0,6 

Camper 373 0,5 2230 0,7 

Motor en andere tweewielers 2172 2,9 2250 0,7 

Vrachtwagen 2298 3,1 13040 3,9 

Tankauto (brandbare lading) 40 0,05 290 0,09 

Tankauto (andere ladingen) 33 0,04 200 0,06 

Bestelauto 5670 7,6 22090 6,7 

Anders of onbekend 354 0,5 9540 2,9 

Totalen 74508 100 332180 100 

Figuur 3.11 Voertuigbranden in het VK (1994-1999) en in de VS (1994-1998). Bron: (Uptun 2008b). 
 
De onderzoekers blijken niet te beschikken over voldoende bruikbare gegevens over de fre-
quentie waarmee branden in tunnels zich voordoen omdat “at the present time, this type of 
statistics is not available with the required level of details”.127 De overeenkomsten tussen 
de percentages in beide landen is groot; de verdeling is kennelijk in een bepaalde mate uni-
verseel. Opvallend zijn de relatief hoge percentages branden in bestelauto’s, de lage per-
centages branden in tankauto’s en het percentage branden in bussen dat in het VK bijna 
driekwart procent bedraagt. Of de data representatief zijn voor 2013 en voor Nederland is 
niet met zekerheid te zeggen. Zo is het aandeel vrachtverkeer op Nederlandse wegen aan 
verandering onderhevig, ondermeer onder invloed van het aandeel buitenlands vrachtver-
keer128. Door de Rotterdamse havens en de rol van transitland telt Nederland een relatief 
groot aantal vervoersondernemingen, die veel vrachtwagenkilometers maken. 

Høj stelt in zijn (2004) dat “Based on European statistics it is estimated that fire occurs with 
a frequency of approximately 4 - 5 fires per 100 million vehicle km”129. 

Bullock et al. (2005) hebben uit meerdere onderzoeken statistieken over voertuigbranden 
verzameld en in een tabel bij elkaar gezet. Omdat het om gegevens van verschillende bron-
nen gaat en deze voor een deel betrekking hebben op wegtunnels, bevat de tabel belangrij-
ke informatie voor het eigen onderzoek. De tabel is daarom in figuur 3.12 integraal overge-
nomen. Om de nuances te behouden heb ik de inhoud van de tabel niet vertaald130. 

De bijeengebrachte informatie is (vierde kolom van de tabel) afkomstig van (1) het Britse 
Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), (2) een onderzoek van Crabb, Bullock en Harse 
(Fire detection and suppression systems in road tunnels, 2001) en (3) van (PIARC, 1999). 
De onderzoekers kennen aan de data van de ODPM de meeste waarde toe, omdat deze zijn 
samengesteld op basis van registraties van incidenten waarbij de brandweer is ingezet.131 
Verder stellen ze dat de ODPM-data in grote lijnen overeenkomen met die uit (PIARC, 
1999). Eigen onderzoek van de door de DCLG gepubliceerde statistieken leert dat het aantal 
niet-aangestoken voertuigbranden in het VK in de periode 2000-2010 flink gedaald is, van 
bijna 23.000 (2000-2001) naar bijna 15.500 (2010-2011). Aangezien het aantal motorvoer-
tuigen in die periode is toegenomen, en dus waarschijnlijk ook het aantal motorvoertuigki-
lometers, zal het aantal voertuigbranden per honderd miljoen voertuigkilometers anno 2013 
waarschijnlijk kleiner zijn dan de 4,3 in figuur 3.12. 

 
 
127 (Uptun, 2008b), p.16. 
128 Door de uitbreiding van de EU in 2004 steeg het aantal door buitenlands vrachtverkeer afgelegde kilometers 

2004 en 2007 bijvoorbeeld met 31 procent (bron: CBS, www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-
vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2973-wm.htm) 

129 (Høj, 2004), p.128. 
130 (Bullock et al., 2005), p.100. 
131 De ODPM is in 2006 overgegaan in het Department for Communities and Local Government (DCLG), dat onder 

andere verantwoordelijk is voor de brandweer. In die hoedanigheid verzamelt en publiceert het DCLG brandsta-
tistieken voor het VK, zie www.communities.gov.uk/fire/researchandstatistics/firestatistics/firestatisticsuk. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2973-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2973-wm.htm
http://www.communities.gov.uk/fire/researchandstatistics/firestatistics/firestatisticsuk/
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Type of fire Rate of fires per 108 
vehicle km 

Equivalent interval 
between fires in 
average UK road 

tunnel* 

Source of 
information 

Accidental vehicle fires in 2002 in UK 4.3 1.6 years ODPM (2004) data for 
all UK roads Fires involving lorries in 2002 in UK 0.09-0.41 (estimate**) 17-78 years 

Serious fires in UK tunnels 0.2 (estimate) 35 years 
Assuming 5% of fires 
in tunnels are serious 
(Crabb et al., 2001) 

Car fires of any importance 1-2 3.5-7 years 

Study for tunnels in 
France reported by 

PIARC (1999) 

Lorry fires of any importance*** 8 0.9 years 
Lorry fires with some damage to the 
tunnel*** 1 7 years 

Very serious lorry fires*** 0.1-0.3 (estimate) 23-70 years 

* Average UK road tunnel is defined as an 850 m long tunnel carrying 46,000 vehicles per day. 
** Estimate is a range because of lack of data on which lorry fires are accidental and deliberate. 
*** Based on lorries without dangerous goods. 

Figuur 3.12 Geregistreerde en geschatte frequenties van voertuigbranden, vrachtwagenbranden en ernstige 
vrachtwagenbranden in tunnels in het VK en in Frankrijk. Bron: (Bullock et al., 2005). 

 
Voor wat betreft Nederlandse wegtunnels stelt (RWS, 2010) dat de kans op een voertuig-
brand gelijk is aan 2 per honderd miljoen mvk. De publicatie berekent de kans op een 
vrachtwagenladingbrand in de Leidsche Rijntunnel, die gesteld wordt op 0,06 per jaar (eens 
in de 16,7 jaar) voor een brand met een brandvermogen van 50 MW en 0,04 (eens in de 25 
jaar) voor een brand van 100 MW132. De gebruikte parameters zijn 1,65 km (tunnellengte), 
144.000133 (aantal motorvoertuigen per etmaal), 0,114 (fractie vrachtwagens), 0,5 (fractie 
brandbare lading) en 0,6/0,4 (fracties branden 50/100 MW). Uitgaande van de (incomplete) 
gegevens van Nederlandse Warvw-tunnels uit de figuren 3.1 en 3.2 is de gemiddelde Ne-
derlandse Warvw-tunnel 1,066 km lang, met een verkeersintensiteit van (afgerond) 80.400 
motorvoertuigen per etmaal en een vrachtwagenfractie van 0,139. Ingevoerd in dezelfde 
calculatie betekent dit een kans van 0,026 (eens in de 38 jaar) op een vrachtwagenlading-
brand van 50 MW en 0,017 (eens in de 59 jaar) op een brand van 100 MW. 
 
3.5.2 Branden in wegtunnels: oorzaken 
Bij het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het ontstaan en de ontwikkeling van 
tunnelbranden dicteert de logica te starten bij de oerfactor: de oorzaak. 
 
Oorzaken en benamingen 
Bestaand onderzoek is het in grote lijnen eens over de twee hoofdoorzaken van voertuig-
branden in tunnels en de rangorde die daarbij bestaat. De meest voorkomende oorzaak is 
een technisch defect aan het voertuig, waardoor dit – na voldoende ontwikkeling en inwer-
king van de gevolgen van het defect – in brand vliegt. De tweede hoofdoorzaak van brand is 
een aanrijding waarbij of waarna het voertuig in brand raakt. Tunnelbranden worden in on-
derzoek naar deze twee voornaamste oorzaken gecategoriseerd, waarbij onderzoekers ver-
schillende benamingen gebruiken. De voorloper van de huidige QRA-tunnels, de RWSQRA, 
maakte onderscheid in pechbranden en letselbranden134, in (Hak Kuen Kim et al., 2010) 
heten de categorieën single fires en collision fires. Deze benamingen zijn niet altijd geluk-
kig. Bij een brand na een aanrijding is niet altijd sprake van letsel, terwijl eenzijdige aanrij-
dingen (bijvoorbeeld tegen de tunnelwand) volgens Hak Kuen Kim single fires (en geen col-
lision fires) zijn. Dit onderzoek gebruikt daarom de tweedeling pechbranden en ongeval-

 
 
132 In wat volgt wordt duidelijk gemaakt wat de relevantie van de waarden 50 MW en 100 MW voor het brandver-

mogen bij een (vrachtwagenlading)brand is. 
133 Dit getal is opmerkelijk omdat INWEVA 2006 (INWEVA is een model voor het inschatten van verkeersintensitei-

ten op wegvakken) de verkeersintensiteit voor het deel van de A2 waar nu de Leidsche Rijntunnel ligt in 2006 
op 174.000 schatte. De schatting voor 2020 bedraagt 200.000 motorvoertuigen. 

134 De QRA-tunnels gebruikt deze benamingen niet meer, maar hanteert wel dezelfde indeling, getuige De snel 
ontwikkelende branden worden gekoppeld aan letselongevallen. De normaal/langzaam ontwikkelende branden 
worden gekoppeld aan pechgevallen ((Rijkswaterstaat 2012a), p.42). 
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branden. Daarbij gaat het om de initiële oorzaak. De brand in de tunnel bij Isola delle Fem-
mine (10 km van Palermo, Sicilië) op 18 maart 1996, een van de weinige (bekende) inci-
denten waarbij sprake is geweest van een BLEVE, ontstond als gevolg van een kop-
staartaanrijding, met een brand en uiteindelijk een BLEVE tot gevolg135. 

Bij zowel pech- als ongevalbranden is de brand feitelijk een secundair verschijnsel, volgend 
op een defect respectievelijk een aanrijding, met dat verschil dat de primaire gebeurtenis bij 
ongevalbranden op zichzelf een incidenttype in de zin van een SceA is. In hoeverre dit inter-
ferentie bij ongeval- en brandstatistieken veroorzaakt is niet duidelijk. Omdat tunnelbran-
den zeldzame gebeurtenissen zijn, is het aannemelijk dat deze als brand worden geregi-
streerd, ook als ze het gevolg zijn van een (letsel)ongeval. 
 
Oorzaakstatistieken 
Statistische gegevens met betrekking tot de oorzaken van tunnelbranden zijn in meerdere 
onderzoeken te vinden. (FIT, 2005) haalt een onderzoek door het Duitse Stuva136 aan, dat 
29 branden in wegtunnels onderzocht. Ook noemt het FIT-rapport onderzoeksdata uit 
(OECD & PIARC, 2001) dat de oorzaken van 33 tunnelbranden naging. (Hak Kuen Kim et 
al., 2010) onderzochten 69 tunnelbranden en in (Uptun, 2008a) worden 24 branden geana-
lyseerd. Carvel en Marlair geven in (2005) details en beschrijvingen van meer dan zeventig 
branden in wegtunnels, waarvan 68 in tunnels die in gebruik zijn. De statistieken van deze 
onderzoeken zijn bijeengebracht in figuur 3.13. 

Oorzaken tunnelbrand Stuva OECD/PIARC137 Hak Kuen Kim
et al. 

Carvel & 
Marlair 

Uptun 
WP1 - D12a 

Pechbranden 62 % 54,5 % 69,6 % 61,8 % 20,8 % 

Ongevalbranden  34 % 39,4 % 30,4 % 29,4 % 58,4 % 

Overige oorzaken 4 % 6,1 % - 8,8 % 20,8 % 

n (onderzochte branden) 29 33 69 68 24 

Figuur 3.13 Oorzaken van (grote) tunnelbranden. 
 
Uit deze data blijkt dat in vier van de vijf onderzoeken een technisch mankement (pech) de 
voornaamste oorzaak van de onderzochte tunnelbranden is, gevolgd door ongevallen. Wan-
neer de resultaten van Uptun niet worden meegeteld is pech gemiddeld in 62 procent van 
de branden de oorzaak en ongevallen in gemiddeld 33 procent138. Opvallend is dat de per-
centages in Uptun-WP1-D12a significant afwijken van die in de andere vier onderzoeken. 
Het is mogelijk dat de afwijkende percentages het gevolg zijn van een andere manier van 
selecteren van te onderzoeken branden. Dit maakt meteen een belangrijk probleem zicht-
baar met betrekking tot de gegevens uit figuur 3.13. Deze vormen geen weergave van alle 
tunnelbranden in een bepaalde periode of in een bepaald onderzoeksgebied. In plaats daar-
van geven ze informatie over verschillende onderzoekspopulaties van branden in wegtun-
nels, zonder exact te specificeren op basis van welke criteria deze populaties tot stand zijn 
gekomen. Het FIT-rapport geeft aan dat “In order to determine main fire causes it was nec-
essary to include fires from various countries (e.g. USA, Japan, Great Britain) as well as 
fires which occurred sometime ago (i.e. between approximately 1970 and 1997) in the 
analysis of the fire events.”139 (OECD & PIARC, 2001) legt uit dat het bij de 33 onderzochte 
branden gaat om “large tunnel fires involving heavy goods vehicles (HGVs) or multiple car 
fires”140. In (Hak Kuen Kim et al., 2010) staat dat “Details on fires in road tunnels since 
1949 were collected from various publications and internet web sites”141, terwijl (Uptun, 

 
 
135 Bij de brand vielen vijf doden en twintig zwaargewonden. In de incidentbuis van de tunnel, 148 meter lang, 

bevonden zich op het moment van het initiële ongeval vijftig personen. Omdat de BLEVE zich 6-7 minuten na 
de aanrijding voordeed, hadden de meesten daarvan tijd genoeg om de tunnel te ontvluchten. Vier van de vijf 
doden werden gevonden in de bus die achterop een LPG-tankwagen was gereden. 

136 Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V. 
137 Gecorrigeerde percentages. De in (FIT, 2005) vermelde percentages bleken na eigen onderzoek van de bron-

publicatie incorrect. 
138 Saillant is de constatering in (PIARC, 1999) dat andere oorzaken dan pech “are far less frequent” (p.39). 
139 (FIT, 2005), p.27. 
140 (OECD & PIARC, 2001), p.19. 
141 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.13. 
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2008a) niet meer vermeldt dan dat het bij de 24 genoemde tunnelbranden gaat om “the 
largest fire accidents in the world’s road tunnels”142. Carvel en Marlair zijn specifieker met 
hun toelichting dat de lijst143 met tunnelbranden “is as comprehensive as was possible at 
the time of writing. As far as the authors are aware, this list contains details of all fatal tun-
nel fire incidents and significant multi-vehicle fires to date.”144 Het lijkt erop dat bij alle vijf 
onderzoeken voornamelijk branden zijn geselecteerd die de aandacht van samenleving en 
onderzoekers trokken – grote branden, branden met slachtoffers, branden waarbij meerde-
re voertuigen betrokken waren of branden die schade aan de tunnel tot gevolg hadden. De 
verdelingen naar brandoorzaak uit figuur 3.13 kunnen daarom niet zonder meer worden 
beschouwd als representatief voor alle tunnelbranden. Als bijvoorbeeld vooral ongevalbran-
den de neiging vertonen uit te groeien tot een grote brand, zal die categorie oorzaken zijn 
oververtegenwoordigd in de groep grote branden, zoals bij Uptun (“largest fire accidents”) 
het geval is. In de globale beschrijvingen van het selectieproces van de onderzochte bran-
den vermelden OECD/PIARC en Uptun expliciet dat het alleen om grote branden gaat, ter-
wijl de andere onderzoeken dat in het midden laten. Kijkend naar figuur 3.13 liggen de per-
centages pechbranden bij OECD/PIARC en Uptun duidelijk onder het gemiddelde en zijn de 
percentages ongevalbranden bovengemiddeld. Voor wat deze indicatie waard is, wijst deze 
op een tendens dat, hoewel pech de belangrijkste oorzaak is van (al dan niet grote) bran-
den in tunnels, een brand na een ongeval relatief vaker uitgroeit tot een grote brand. Dit 
laat echter onverlet dat onduidelijk blijft of de gegevens uit figuur 3.13 representatief zijn 
voor de oorzaakverdeling van alle tunnelbranden – inclusief kleine branden en branden 
waarbij de brandweer niet ter plaatste kwam145. 

Rijkswaterstaat gaat in (Rijkswaterstaat, 2009b) uit van beduidend andere percentages dan 
uit de hierboven genoemde onderzoeken blijkt, getuige “Brand komt het meeste voor naar 
aanleiding van autopech (95% of meer) […] Brand ten gevolge van een ongeval komt min-
der voor (5% of minder)”146. De publicatie maakt helaas niet duidelijk welk onderzoek aan 
deze bewering ten grondslag ligt. 

Onder ‘overige oorzaken’ vallen bijvoorbeeld afgevallen lading (Holland Tunnel, New York, 
1949) en mijnexplosie (Salangtunnel, Afghanistan, 1982, onbevestigd). PIARC vermeldt 
technical defects (self-ignition) of tunnel equipment and maintenance work in tunnels147.  
 
Oorzaken in perspectief: oververhitte remmen en motoren 
De onderzochte brandstatistieken maken meer dan eens melding van een oververhitte mo-
tor of oververhitte remmen als oorzaak van een brand in – voornamelijk – een heavy goods 
vehicle (HGV)148. Dit vormt om meerdere redenen een bijzondere categorie brandoorzaken. 
Op de eerste plaats is het de vraag of oververhitting van remmen, na langdurig of abrupt 
(en hard) remmen moet worden gerubriceerd onder ‘technisch mankement’, zoals nu vaak 
het geval is. Dit wekt de indruk dat aldus ontstane branden te voorkomen zijn door (bij-
voorbeeld) een strengere controle op de technische staat van voertuigen, zoals bij de in-
gangen van de Fréjustunnel gebeurt: 

A thermal ‘gate’ system aims at identifying the overheated vehicle before it enters the tunnel. It is 
located before the toll station and is composed of an automatic gate with infrared sensors and a 
portable system for checking vehicles carrying certain dangerous goods with unusual heating situa-
tions. Such dangerous goods include explosives, compressed gases, flammable liquids and corro-
sives, among others.149 

 
 
142 (Uptun, 2008a). p.4. 
143 De totale lijst omvat 184 branden in rail- en wegtunnels, waarvan een aantal in aanbouw. 
144 De lijst gaat tot begin 2004. 
145 Meerdere onderzoeken maken het voorbehoud dat gezien de grootte van de populaties een enkel incident rela-

tief grote gevolgen heeft voor de statistieken en dat registratie van tunnelbranden niet altijd en niet overal op 
dezelfde manier is uitgevoerd. 

146 (Rijkswaterstaat, 2009b), p.11-1/2. 
147 (PIARC, 1999), p.39. 
148 Een binnen de Europese Unie gebruikte term voor een vrachtwagen die inclusief lading meer dan 3500 kilo 

weegt. Omdat er geen Nederlands woord is met dezelfde connotatie, gebruikt dit onderzoek de term HGV.  
149 Zie http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=77941 

http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=77941
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Of branden als gevolg van oververhitting met deze voor-
ziening te voorkomen zijn is allerminst duidelijk. Het 
systeem voorkwam in ieder geval niet de brand in de 
Fréjustunnel in juni 2005, veroorzaakt door een over-
verhitte motor van een HGV geladen met banden. De 
brand kostte aan twee mensen het leven en noodzaakt
het sluiten van de tunnel gedurende twee maanden. 
brand in de Trojanetunnel in Slovenië in januari 2010 
ontstond door de ontbranding van een voorwiel van een 
vrachtwagen nadat deze hard moest remmen voor een 
voorganger die na een aanrijding dwars op de weg 
kwam te staan (figuur 3.14). Dit raakt aan de tweede 
reden waarom de oververhitting als brandoorzaak hier 
extra aandacht verdient. (PIARC, 1999) maakt gewag
van Franse statistieken waaruit blijkt dat oververhitting 
van remmen brandoorzaak is in about 60% to 70% of 
the fire events for lorries

e 
De 

 

e 
150. (Rijkswaterstaat, 2012a) 

gebruikt dit gegeven bij de onderbouwing van de in d
QRA-tunnels gehanteerde kans op een voertuigbrand bij 
zwaar verkeer in relatie tot ander verkeer: 

In Frankrijk blijkt dat 60 á 70% van de vrachtautobranden in 
tunnels wordt veroorzaakt door oververhitte remmen. Daar 

dergelijke lange en/of steile hellingen niet voorkomen in Nederland is er vooralsnog geen reden om 
voor de Nederlandse situatie uit te gaan van een hogere kans op brand voor zwaar verkeer.151 

Deze stap van premisse (geen ‘dergelijke’ lange/steile hellingen in Nederland) naar conclu-
sie (in Nederland geen grotere kans op brand in de categorie zwaar verkeer) lijkt op zijn 
minst overhaast. Uit ander, deels hier aan bod gekomen, onderzoek is immers gebleken dat 
het warmlopen van remmen niet de enige oorzaak is van pechbranden in zwaar verkeer. 
Maar deze weinig gefundeerde conclusie is wel belangrijk voor de berekening van de inci-
dentkans en daarmee voor de gehele QRA. In het hierboven beschreven onderzoek van 
Carvel en Marlair gaat het bij de 69 beschreven tunnelbranden om 42 pechbranden, waarbij 
in 24 gevallen een HGV betrokken was. We hebben het daarbij over statistieken die naar 
zeggen van de auteurs alle significante branden in (alle) wegtunnels bevatten. Interessant 
zou zijn om te achterhalen hoeveel pechbranden met HGV’s die het gevolg waren van over-
verhitte remmen zich de afgelopen jaren in Franse tunnels hebben voorgedaan. Ook is het 
niet evident dat het oververhitten van remmen altijd het gevolg is van ‘lange en/of steile 
hellingen’, zie de eerder beschreven brand in de Trojanetunnel in 2010. Veel Alpentunnels 
bevinden zich niet op een lager gelegen deel van de weg (na een neergaande helling), maar 
eerder op een hoger gelegen punt waar de tunnel een berg(pas) doorsteekt of omzeilt. 

Een laatste punt betreft heetgelopen motoren. Pechbranden in HGV’s kunnen ontstaan 
doordat brandstof (diesel) of (motor)olie in contact komt met hete delen van de motor en 
daarbij ontbrandt, hetzij na een vonk, hetzij door zelfontbranding. Dit was het geval bij res-
pectievelijk de brand in de Gotthard-wegtunnel in oktober 2001152 en in de Mont Blanctun-
nel in maart 1999. Uit eigen onderzoek blijkt dat bepaalde delen van een moderne vracht-
wagenmotor (turbocompressor en uitlaatdelen) ook onder normale bedrijfsomstandigheden 
een temperatuur hebben die hoog genoeg is om diesel spontaan te laten ontbranden. Diesel 
ontbrandt bij 210˚C (benzine heeft een ontbrandingstemperatuur153 van 280˚C). Een pech-
brand als gevolg van brandstoflekkage op een hete motor kan dus ook bij een gemiddeld 
warme (niet-heetgelopen) motor, op een vlakke weg, ontstaan. Op 9 april 2013, tijdens de 
afronding van dit onderzoek, deed zich een vrachtwagenbrand voor op de N199, gemeente 
Amersfoort. Uitstromende olie van een geknapte olieleiding veroorzaakte tijdens het rijden 
een brand op het motorblok, waarna de chauffeur zijn voertuig bij het zien van de ontstane 

 
 
150 (PIARC, 1999), p.39. 
151 (Rijkswaterstaat, 2012a), p.27. 
152 Zie (Martin & Delémont, 2005) voor een uitgebreide analyse van deze brand. 
153 De temperatuur waarbij een damp/lucht mengsel spontaan ontbrandt. Dit is iets anders dan het vlampunt, de 

laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om te kunnen ontbranden wanneer deze in con-
tact komt met een ontstekingsbron. Het vlampunt van diesel is 62˚C, van benzine -43˚C. 

Figuur 3.14 Brand in de Trojanetunnel 
door oververhitte remm
(Bron: YouTube) 

en. 



H3  Parameters en factoren 

 57/86 

rook aan de kant zette. De chauffeur wist met behulp van twee handblussers de brand, 
waarbij inmiddels de vlammen onder de cabine uit sloegen, te blussen. De vrachtwagen was 
geladen met gasflessen.154 Hoewel de brand door kordaat optreden van de chauffeur niet 
tot ontwikkeling kwam, vertonen de oorzaak en het begin ervan een grote gelijkenis met die 
bij de brand in de Mont Blanctunnel in maart 1999. Het incident illustreert dat een 
(pech)brand – met mogelijk grote gevolgen – als gevolg van het in contact komen van olie 
of brandstof met hete delen van de motor van een HGV zich ook op de vlakke weg in Neder-
land en bij een normale bedrijfstemperatuur van de motor voor kan doen. 
 
Tunnelbranden: betrokken voertuigen 
Een volgende stap bij de analyse van de beschikbare brandstatistieken is die van het type 
voertuig dat bij de geregistreerde tunnelbranden is betrokken. (Carvel & Marlair, 2005) ge-
ven relatief veel details bij de lijst van door hen onderzochte tunnelbranden. Van de 184 
onderzochte branden vonden er meer dan 70 plaats in wegtunnels. Na eliminatie van bran-
den in niet-opengestelde tunnels en incidenten waarbij alleen de aanwezigheid van rook is 
geconstateerd blijven er 68 voor dit onderzoek relevante branden over. De statistieken be-
slaan een periode van medio 19e eeuw tot begin 2004. Figuur 3.15 splitst deze uit naar oor-
zaak, type voertuig en of er bij de brand doden zijn gevallen (getallen tussen haakjes). 

Oorzaken tunnelbrand personenauto HGV bus anders totaal/aandeel 

Pechbranden155 3 24 (2) 13 (1) 2* 42 (3) | 62 % 

Ongevalbranden 8 (4) 10 (8) 0 2 (2)** 20 (14) | 29 % 

Overige oorzaken 1 3 1 1 (1)*** 6 (1) | 9 % 

n (onderzochte branden) 12 | 18 % 37 | 54 % 14 | 21 % 5 | 7 % 68 (18) | 100 % 

* mobiele kraan en campertruck 
** tankwagens (Isola delle Femmine, met BLEVE, 1996 en Caldecott, 1982) 
*** (onbevestigde) mijnexplosie Salangtunnel, Afghanistan, 1982. 

Figuur 3.15 Tunnelbranden naar oorzaak, voertuigtype en letaliteit. Bron: (Carvel & Marlair, 2005). 
 
Opvallend is het aandeel ongevalbranden met dodelijke afloop, hetgeen in lijn is met de 
eerder genoemde indicatie dat ongevalbranden relatief vaak in grote branden resulteren, en 
het grote aantal HGV’s. Opmerkelijk is ook het grote aantal bussen dat bij (significante) 
tunnelbranden betrokken is, hetgeen uit de beschikbare statistieken niet eerder gebleken is. 
 
3.5.3 Branden in wegtunnels: factoren van invloed 
Nu duidelijk is welke de (belangrijkste) oorzaken zijn van tunnelbranden is de volgende stap 
het identificeren van parameters die een bepalende rol spelen bij de ontwikkeling en het 
gedrag van branden in tunnels, om zo te kunnen bepalen of daar beslisregels voor de sce-
narioselectie uit afgeleid kunnen worden. 
 
De ontwikkeling en het gedrag van tunnelbranden - inleiding 
Een brand in een tunnel – een voertuigbrand156 – is een dynamisch incidenttype. Incident-
scenario’s ontwikkelen zich altijd na de initiële gebeurtenis (zoals een aanrijding), bijvoor-
beeld doordat tunnelgebruikers vluchten, hulpdiensten hulp verlenen etc., maar bij een 
voertuigbrand ontwikkelt zich ook de initiële gebeurtenis na het ontstaan ervan. Zonder 
hindering en bij voldoende toevoer van zuurstof verbrandt een steeds groter deel van het 
voertuig en neemt de brand in hevigheid toe, waarbij overslag naar andere voertuigen kan 
plaatsvinden. Hoe en hoe snel een brand zich ontwikkelt bepaalt in belangrijke mate of de 
brand effectief bestreden kan worden en welke gevolgen de brand heeft voor de tunnel en 
de tunnelgebruikers. Andersom bepaalt de effectiviteit van de brandbestrijding en de veilig-
heidsvoorzieningen in de tunnel in welke mate een brand zich kan ontwikkelen. Uit casuïs-
tiek en experimenteel onderzoek is bovendien gebleken dat branden in tunnels zich anders 
gedragen dan vergelijkbare branden op de open weg. 

 
 
154 Bronnen: berichtgeving door RTV Utrecht en getuigenissen van naar het incident uitgerukt brandweerpersoneel. 
155 De formulering caught fire (zonder toevoeging) is opgevat als pechbrand. 
156 Bij verreweg de meeste tunnelbranden gaat het om een voertuigbrand, evenals bij brandscenario’s in een SceA. 
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Brandvermogen 
Bij het beschrijven van brandontwikkeling en brandgedrag in tunnels is het brandvermogen 
(de warmteafgifte) van een brand een van de belangrijkste grootheden. Deze grootheid, in 
Engelstalige publicaties met heat release rate of rate of heat release (HRR of RHR) aange-
duid, geeft de intensiteit van een brand weer, uitgedrukt in Joules per seconde (J/s) ofwel 
Watt (W). Lönnermark stelt, met anderen, dat: 

The Heat Release Rate (HRR) is a very central and important parameter when studying and defin-
ing safety in connection with tunnel fires. In fact it is seen as the most important parameter used 
to define fire hazard [...]. It relates to several of the other parameters of importance, i.e. tempera-
ture, ventilation of smoke (e.g. the critical velocity that will be discussed below), flame length, ra-
diation, fire spread etc.157 

Het brandvermogen is niet dezelfde grootheid als de hoeveelheid energie die een object in 
potentie bevat. Dat kan ook niet. Brandvermogen is een grootheid per tijdseenheid waarvan 
de waarde fluctueert in de tijd, terwijl de hoeveelheid energie van een gegeven object een 
constante is. Volgens Lönnermark (2005) is er bij voertuigen wel sprake van een relatie 
tussen het maximale brandvermogen van een brandend voertuig en de energie-inhoud er-
van. Die relatie wordt gegeven door 

Q̇  max/Qtot = 0,87 MW/GJ 

Waarbij Q̇  max het maximale brandvermogen aangeeft en Qtot staat voor de totale hoeveel-
heid energie158. De waarde 0,87 is een gemiddelde en geldt alleen voor personenauto’s en 
vrachtwagens159.  

Het brandvermogen hangt – bij een brandstofbe-
heerste brand – onder andere af van het soort en 
de hoeveelheid brandbare stof die een object bevat. 
In dezelfde omstandigheden heeft een brandende 
personenauto een veel kleiner brandvermogen dan 
een brandende met meubels geladen vrachtwagen. 
Met het brandvermogen van voertuigen wordt bij 
veiligheidsvraagstukken gerekend, het is (zie Lön-
nermark en anderen) een belangrijke parameter. 
Bij het gebruik van brandscenario’s, zoals voor het 
dimensioneren van tunnelventilatie of bij een SceA, 

worden daarom vaste rekenwaarden gebruikt voor het brandvermogen van diverse soorten 
voertuigen. Welke waarden dit zijn heeft gevolgen voor de calculatie of de analyse; de keu-
ze ervan is dus belangrijk. Hierover zijn het afgelopen decennium nieuwe inzichten ont-
staan, die echter niet door iedereen worden onderschreven, waardoor niet over alle reken-
waarden consensus bestaat. (PIARC, 1999) vat de resultaten van verschillende onderzoeken 
samen, waaronder de EUREKA brandproeven in 1990-1992, en komt uit op de maximale 
brandvermogens die zijn overgenomen in figuur 3.16. Verwarrend is dat het bij deze maxi-
male brandvermogens niet om piekwaarden gaat, want “[they] may occur for a significant 
duration during fire events in tunnels”160. Ook stelt PIARC dat bij grotere vrachtwagens met 
brandbare lading hogere maximale brandvermogens zijn gevonden. Bij de EUREKA brand-
proeven werd gedurende korte tijd 100-120 MW gemeten als maximaal brandvermogen van 
een HGV. In dit geval gaat het dus wel om een piekwaarde. Of deze toevoeging betekent 
dat het in de tabel gebruikte begrip lorry (Brits-Engelse term voor vrachtwagen) in deze 
context niet over HGV’s gaat wordt niet duidelijk161. Ook wordt een piekwaarde vergeleken 
met waarden die zich gedurende langere tijd voordoen. 

 
 
157 (Lönnermark, 2005), p.13. 
158 Ibid., p.20. 
159 En niet voor bijvoorbeeld bussen. Uit het gevonden verband mag niet worden afgeleid dat er in algemene zin 

een verband tussen maximaal brandvermogen en energie-inhoud bestaat. Opgestapelde pallets hebben een 
ander maximaal brandvermogen dan dezelfde pallets in versnipperde vorm, op een compacte hoop. Hoewel de 
energie-inhoud dezelfde is, heeft zuurstof in geval van de pallets een betere toegang tot de brandbare stof. 

160 (PIARC, 1999), p.63. Is een fire event iets anders dan een fire? 
161 Omdat PIARC hier meerdere onderzoeken samenvat is het waarschijnlijk dat met lorry een vrachtwagen in 

algemene zin wordt aangeduid, zonder het gewicht (lees: de grootte) ervan te specificeren. 

Soort voertuig Maximaal 
brandvermogen 

kleine personenauto 2,5 MW 

grote personenauto 5 MW 

bestelauto (van) 15 MW 

bus 20 MW 

vrachtwagen (lorry) met 
brandbare lading 20-30 MW 

Figuur 3.16 Brandvermogens, samenvatting 
onderzoeken in (PIARC, 1999). 
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Brandvermogens en brandproeven 
Deze haarkloverij over termen en meetresultaten is relevant, want de waarde van 20-30 
MW voor het brandvermogen van vrachtwagens met een brandbare lading is in de jaren na 
(PIARC, 1999) ter discussie gesteld. De gevolgen van de branden in de Kanaaltunnel, de 
Mont Blanctunnel, de Tauerntunnel en de Gotthard-wegtunnel deden vermoeden dat sprake 
was geweest van veel grotere brandvermogens dan op basis van (o.a.) de PIARC-waarden 
kon worden aangenomen. Ook al ging het bij deze branden steeds om meerdere – tussen 
de tien en zestien – HGV’s, door de brandoverslag van voertuig op voertuig vallen de pieken 
in brandvermogens van de bij de brand betrokken voertuigen niet of ten minste niet alle-
maal samen. Ingason (2003) schat dat bij de eerste drie van de genoemde branden vermo-
gens van respectievelijk 370 MW, 380 MW en 300-400 MW zijn vrijgekomen162. Hierbij en 
bij andere kritische beschouwingen van de PIARC-rekenwaarden ging het echter steeds om 
vermoedens en schattingen, bij branden met meerdere voertuigen en onder verschillende 
condities. In 2003 voerde het Zweedse SP, in samenwerking met het Nederlandse TNO en 
het Noorse SINTEF, daarom een aantal full-scale163 brandproeven uit in de Noorse Runeha-
mar tunnel. Deze in onbruik geraakte wegtunnel is ruim 1600 meter lang, 9 meter breed en 
6 meter hoog. In elk van vier na elkaar uitgevoerde proeven werd een nagebouwde HGV-
oplegger met een vooraf bepaalde lading in brand gestoken, waarna het brandverloop in de 
tijd werd onderzocht en (onder andere) gastemperaturen en het maximale brandvermogen 
werden gemeten of afgeleid164. De hellingshoek van de tunnelvloer ter plaatse van de proef 
was 1 graad. De oplegger in de eerste test (T1) was 4,5 meter hoog en geladen met ruim 
11 ton pallets van hout (82 procent) en polyethyleen (18 procent), afgedekt met een poly-
ester dekzeil. Bij T1 was de ventilatiesnelheid 3 meter per seconde. Na ruim 18 minuten 
werd een maximum brandvermogen van 202 MW afgeleid. Bij de volgende drie proeven 
(T2, T3, T4), elk met een andere lading, werden brandvermogens van respectievelijk 157, 
119 en 66 MW afgeleid (Ingason et al., 2011). Een belangrijke constatering voor wat betreft 
het brandvermogen van een HGV is dat alle afgeleide vermogens significant hoger zijn dan 
de PIARC-waarden, die ten tijde van de proeven als referentie golden. Met name de waarde 
van 202 MW uit T1 baarde opzien, omdat het een lading betrof van hout en kunststof. Tot 
dan toe werd aangenomen dat dergelijke waarden alleen aan de orde waren bij branden van 
tankwagens met bijvoorbeeld benzine of andere brandbare gevaarlijke stoffen. Daarnaast is 
het van belang te bedenken dat het hier om brandvermogens van opleggers gaat; voor het 
brandvermogen van een complete HGV moet hierbij het brandvermogen van de trekker 
worden opgeteld – volgens Ingason zo’n 25-30 MW (zie bijlage A). 

De vraag ligt voor de hand waarom uitkomsten als deze niet bij eerdere brandproeven het 
resultaat zijn geweest. Zo is in 2001 door de Bouwdienst (nu: Dienst Infrastructuur) van 
Rijkswaterstaat een reeks brandproeven uitgevoerd in de Tweede Beneluxtunnel. Daarbij 
werden vrachtwagenladingen gesimuleerd door stapels pallets die met een dekzeil waren 
afgedekt. Waar in de Runehamar tunnel representatieve ladingen werden gesimuleerd om 
vervolgens daarvan het brandvermogen vast te stellen, was in de Tweede Beneluxtunnel 
het genereren van een bepaald brandvermogen een van de doelen van de gesimuleerde 
lading, getuige “De opbouw van de zeildoekhuif met pallets was zodanig dat een brandver-
mogen van ca. 20 MW werd nagestreefd.”165 Dat is een andere onderzoeksopzet dan die in 
de Runehamar tunnel, met andere resultaten. 
 
Brandvermogens in perspectief 
De resultaten van de brandproeven in de Runehamar tunnel hebben de inzichten over de 
brandvermogens van HGV’s veranderd. Het wellicht belangrijkste inzicht is al genoemd: het 
brandvermogen van een HGV met een conventionele lading kan veel groter zijn dan werd 
aangenomen. Kan, op dat punt is voorzichtigheid geboden. Zoals uit de testen T2-T4 bleek, 
leiden niet alle branden in HGV’s met een conventionele lading tot brandvermogens van 200 

 
 
162 (PIARC, 2004) geeft schattingen van 75-100 MW (Mont Blanc), 120 MW (Tauern) en 120-200 MW (Gotthard). 
163 Dit is onderscheidend, omdat bij veel brandproeven gebruik wordt gemaakt van schaalmodellen (uit kosten-

overwegingen en wegens het niet voorhanden zijn van voldoende grote testfaciliteiten). Deze hebben als nadeel 
dat de validiteit van de verkregen testresultaten berust op de aanname dat de in het schaalmodel gedane me-
tingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar metingen die in levensgrote opstellingen zouden zijn gedaan. 

164 Het brandvermogen werd afgeleid uit het zuurstofverbruik (Ingason et al., 2011). 
165 (Rijkswaterstaat, 2002), p.23. 
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MW. Dat is onder andere afhankelijk van de grootte en de aard van de lading. Maar T1 heeft 
wel, en voor het eerst in gecontroleerde omstandigheden, laten zien dat een ladingbrand 
van een enkele HGV met een conventionele, niet als gevaarlijke stof166 geclassificeerde, 
brandbare lading een brandvermogen kan hebben dat gelijk is aan de rekenwaarde voor het 
brandvermogen van gevaarlijke stoffen als benzine. Een ander belangrijk inzicht dat hieruit 
volgt is dat de kans op een tunnelbrand die gepaard gaat met een zeer groot (laat ik zeg-
gen: groter dan 100 MW) brandvermogen groter is dan werd aangenomen, omdat dergelij-
ke vermogens traditioneel verbonden waren met brandscenario’s met brandbare koolwater-
stoffen, zoals tankauto’s. 

Deze inzichten hebben ook gevolgen voor brandscenario’s in een QRA en een SceA wanneer 
deze gebaseerd zijn op de in (PIARC, 1999) opgenomen rekenwaarden voor het brandver-
mogen van voertuigen. Omdat er veel meer vrachtverkeer is met een conventionele brand-
bare lading dan met brandbare gevaarlijke stoffen, is de kans op een vrachtwagenbrand 
met een zeer groot brandvermogen – met alle gevolgen van dien voor tunnel en tunnelge-
bruikers – groter dan op basis van de fractie vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mag 
worden aangenomen. Het is daarom interessant om te zien wat de huidige stand van zaken 
op dit gebied in Nederlandse risicoanalyses is. (Rijkswaterstaat, 2012a) gaat voor de QRA-
tunnels uit van brandvermogens van 100 MW voor een brand die begint in of overslaat naar 
een ‘met zeer brandbare goederen geladen vrachtauto’ en van 200 MW voor ‘brand van 
voertuig (geen personenauto) die overslaat naar een voertuig met brandbare gevaarlijke 
stoffen’. (Rijkswaterstaat, 2009b) vermeldt brandvermogens van 100 MW voor een grote 
vrachtwagen en 200-300 MW voor een tankwagen en refereert voor beide waarden aan de 
EUREKA-brandproeven uit 1990-1992. Rijkswaterstaat schat het brandvermogen van een 
HGV met een (zeer) brandbare lading kennelijk conservatief in en koppelt de waarde van 
200 MW of hoger nog steeds aan een brandscenario met brandbare gevaarlijke stoffen. 

Met de ‘Runehamar-inzichten’ over brandvermogens van HGV’s is bij een SceA de selectie 
van een conventioneel (niet-gevaarlijke stoffen) brandscenario van 100-200 MW een realis-
tische optie, met gevolgen voor de ontwikkeling van het scenario. 

(NFPA, 2008) voegt nog een implicatie van de nieuwe inzichten over brandvermogens toe: 

One of the major factors to be considered in the fire protection of a road tunnel is the unknown na-
ture of the potential fire load. [In] the typical road tunnel, [...] an innocent-looking truck may be 
carrying a load that is capable of supporting a fast-growing, potentially lethal fire, but that is not 
necessarily “classified” as hazardous cargo.167 

Een schijnbaar ongevaarlijke lading kan bij een HGV-brand in een tunnel een rampscenario 
tot gevolg hebben, hetgeen een ander licht werpt op de goederen die in de context van tun-
nelveiligheid als ‘gevaarlijk’ bestempeld moeten worden. Twee historische voorbeelden hier-
van zijn de hier al eerder genoemde branden in de Mont Blanctunnel (maart 1999) en in de 
Gotthard-wegtunnel (oktober 2001). In de Mont Blanctunnel begon de (pech)brand in een 
vrachtwagen geladen met meel en margarine, de brand in de Gotthard-wegtunnel begon 
met een aanrijding tussen vrachtwagens met autobanden en (voornamelijk) textiel. 
 
Brandvermogen en tunneldimensies 
Er zijn meerdere factoren van invloed op het brandvermogen van een tunnelbrand. Een 
aantal daarvan heeft te maken met het voertuig dat in brand staat, zoals het type en de 
afmetingen van het voertuig, de materialen waarvan het voertuig is gemaakt en (bij HGV’s) 
de aard168 en omvang van de lading. Voor wat betreft tunnelgerelateerde factoren is in 
meerdere onderzoeken de invloed van de breedte en hoogte op het brandvermogen onder-
zocht. In veel van deze onderzoeken waren de onderzochte branden plasbranden169. (In-
gason, 2008) vat een (niet toegankelijk gebleken) onderzoek van Lönnermark en Ingason170 
samen, waarin de onderzoekers concluderen dat bij plasbranden in relatief lage en smalle 

 
 
166 Zie bijvoorbeeld www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen. 
167 (NFPA, 2008), section 21, chapter 11, p.189. 
168 Daarbij gaat het niet alleen om de materiaalsoorten, maar ook om de porositeit van de lading. De invloed van 

porositeit op brandvermogen en brandverloop is onder andere onderzocht in (Ingason & Lönnermark, 2010). 
169 Omdat deze eenvoudig groter of kleiner te dimensioneren zijn in relatie tot tunnelhoogte en –breedte. 
170 Lönnermark, Anders & Ingason, Haukur, The Influence of Tunnel Dimensions on Fire Size. In: Proceedings of 

the 11th International Fire Science & Engineering Conference, pp. 1327-1338, Londen, 3-5 september 2007. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen
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tunnels een grotere hoogte en breedte leidt tot een groter brandvermogen, terwijl een gro-
tere hoogte en breedte bij plasbranden in hoge en brede tunnels leidt tot een kleiner brand-
vermogen. (Carvel, 2004) stelt dat een tunnel zowel een vergrotend als een verkleinend 
effect heeft op het brandvermogen van een tunnelbrand, wanneer vergeleken met een iden-
tieke brand in de open lucht. Als de tunneldoorsnede relatief klein is in vergelijking tot de 
grootte van de brand, hindert de tunnel de toevoer van zuurstof: de brand is ventilatiebe-
heerst. Bij in verhouding grotere tunneldoorsneden valt dit negatieve effect weg (de brand 
wordt brandstofbeheerst). Dan gaat een vergrotend effect overheersen: tunnelwanden en 
tunneldak kaatsen de door de brand en de hete rooklaag afgegeven warmtestraling terug 
richting de brand, daarmee het brandvermogen vergrotend. Bij in verhouding nog grotere 
tunneldimensies valt dit effect weg en is er geen verschil in brandvermogen tussen een 
zelfde brand in en buiten de tunnel. (Carvel, 2004) concludeert dat voor wat betreft tunnel-
dimensie de breedte van een tunnel de meeste invloed op het brandvermogen heeft, en 
onderscheidt daarbij twee effecten: bij dezelfde brandgrootte zorgt een grotere afstand tot 
de tunnelwand ervoor dat door de wanden teruggekaatste warmtestraling minder effect 
heeft op het brandvermogen. In een smallere tunnel is (bij identieke branden) de hete 
rooklaag dikker dan in een bredere tunnel, waar dezelfde hoeveelheid rookgassen over een 
breder oppervlak wordt verdeeld. 
 
Brandontwikkeling 
In de ontwikkeling van een brand schuilt niet alleen de dynamiek ervan, het is ook hetgeen 
een relatief eenvoudig voorval kan doen uitgroeien tot een catastrofale gebeurtenis. Wat 
maakt dat de ene brand ongevaarlijk is, terwijl de andere resulteert in een ramp? 
Brand heeft de eigenschap om, bij voldoende toevoer van zuurstof en brandstof en wanneer 
de brandontwikkeling niet gehinderd wordt, in omvang toe te nemen. Dat gebeurt met een 
bepaalde snelheid, in Engelstalige literatuur aangeduid met fire growth rate (FGR171). 
Daarnaast kan in tunnels brandoverslag plaatsvinden van het ene op het andere voertuig. 
 
Fire growth rate en brandoorzaak 
De door RWS gehanteerde QRA-tunnels maakt een onderscheid in branden die zich lang-
zaam of snel ontwikkelen. Bij een pechbrand “is de brandontwikkeling relatief vrij traag”, bij 
een ongevalbrand “is de brandontwikkeling meestal zeer snel […]”172. In (Hak Kuen Kim et 
al., 2010) richten de onderzoekers zich onder andere op het brandverloop in relatie tot de 
brandoorzaak. Ook zij maken het in de QRA-tunnels beschreven onderscheid. 

Ten aanzien van een pechbrand stelt (Rijkswaterstaat, 2009b) dat “uit onderzoek blijkt dat 
de eerste 5–10 minuten de brand beperkt blijft tot het motorcompartiment of de passa-
giersruimte.”173 Dit geeft tunnelgebruikers de tijd om hierop te reageren. Pechbranden wor-
den meer dan eens door tunnelgebruikers zelf geblust. Door de beperkte omvang van het 
brandvermogen is ook de rookproductie zodanig dat tunnelgebruikers in staat zijn om tijdig 
te vluchten. 

Bij ongevalbranden “is de brandontwikkeling meestal zeer snel omdat er vaak sprake is van 
vrijgekomen motorbrandstof en het brandbare materiaal goed in contact met lucht is.”174 
Tevens geldt volgens Hak Kuen Kim et al. dat 

These kinds of fires are expected to occur suddenly without any previous signs so they may cause 
panic in tunnel users and have the potential to develop into a catastrophic fire.175  

‘Langzaam’ en ‘snel’ zijn relatieve begrippen, er is onderzoek gedaan naar de FGR bij ver-
schillende voertuigen en in verschillende omstandigheden. Daarbij is gekeken naar de toe-
name in brandvermogen als functie van de tijd, evenals naar de tijd die een brand nodig 
heeft om zijn grootste brandvermogen te bereiken (hier: ontwikkeltijd). (Rijkswaterstaat, 
2009b) stelt dat een pechbrand een ontwikkeltijd van 7-15 minuten heeft, terwijl dat voor 

 
 
171 Kortheidshalve gebruik ik in deze rapportage FGR in plaats van het Nederlandse branduitbreidingssnelheid. 
172 (Rijkswaterstaat, 2009b), p.11-2, geciteerd in (Rijkswaterstaat, 2012a), p.31-32. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.15 
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een ongevalbrand 5-7 minuten is.176 In de QRA-tunnels worden deze tijden vereenvoudigd 
tot 10, respectievelijk 2 minuten. Hak Kuen Kim et al. vatten meerdere onderzoeken naar 
brandvermogen en FGR samen en komen bij een enkele personenauto tot een ontwikkeltijd 
van 10–38 minuten, bij een bus tot een ontwikkeltijd van 7-8 minuten en bij een HGV-
oplegger tot een ontwikkeltijd van 8-18 minuten. (Ingason et al., 2011) beschrijven de re-
sultaten van de brandproeven in de Runehamar tunnel en geven de volgende waarden voor 
ontwikkeltijden (tmax) en FGR’s177 in relatie tot de maximale brandvermogens (Q̇  max) in de 
testen T1 t/m T4: 

Test Q̇  max (MW) tmax (min) FGR (kW/s) FGR (MW/min) 

T1  (11 ton hout en plastic) 202 18,4 409 24,5 

T2  (6,9 ton hout en PUR-matrassen) 157 14,0 433 26,0 

T3  (8,5 ton meubilair) 119 9,6 267 16,0 

T4  (2,8 ton karton, hout en plastic) 66 14,0 264 15,8 

Figuur 3.17 Ontwikkeltijden en FGR’s, Runehamar brandproeven. Bron: (Ingason et al., 2011). 
 
Dit betekent dat bij de hoogste FGR (bij T2) het brandvermogen elke tien seconden groeit 
met dat van een gemiddelde178 personenauto. 
 
Fire growth rate en brandoorzaak in perspectief 
Hak Kuen Kim et al. brengen een nuancering aan bij de hierboven beschreven ‘klassieke’ 
tweedeling, waarbij een pechbrand zich langzaam ontwikkelt en een ongevalbrand snel. Na 
onderzoek van 69 tunnelbranden concluderen ze dat pechbranden “develop relatively slowly 
if there is no other special factor which may accelerate the progress, such as fuel leakage or 
explosion of cargo.”179 Een pechbrand die begint in een HGV die geladen is met brandbare 
goederen en door bijzondere factoren zoals brandstoflekkage overslaat naar de lading, zal 
zich wel snel ontwikkelen. Dat dit geen vergezocht scenario is blijkt uit een van de grootste 
tunnelbranden uit de recente geschiedenis. De brand in de Mont Blanctunnel was een zich 
snel ontwikkelende pechbrand: 

De chauffeur van de truck die als eerste in brand vloog overleefde het inferno. Gilbert Degrave 
(57) uit het Belgische Ganshoren was met een lading van twaalf ton bloem en acht ton margarine 
onderweg naar Italië. Na lichtsignalen van tegenliggers stopte hij in de tunnel en stapte uit. "Er 
lekte diesel uit de tank op de uitlaatpijp. De vlammen sloegen al onder de cabine uit. Er was geen 
tijd meer om de brandblusser te nemen. Op een halve minuut stond alles in lichterlaaie"180 

Het is niet het enige voorbeeld van een pechbrand die zich atypisch gedraagt. Op het inter-
net zijn camerabeelden te vinden waarop het ontstaan en de eerste minuten van de hier 
eerder genoemde brand in de Trojanetunnel (Slovenië, 20 januari 2010) te zien zijn. Direct 
na het harde remmen van een HGV schiet een steekvlam uit het linker voorwiel. Al na een 
minuut staat de hele cabine in brand, precies vier minuten na het ontstaan is de hele tun-
nelsectie die op de camera te zien is – door backlayering181 – gevuld met rook en wordt het 
beeld zwart. Twee HGV-chauffeurs werden door de brandweer in veiligheid gebracht182, in 
totaal raakten zes mensen gewond. 

Pechbranden die zich snel ontwikkelen zijn niettemin zeldzaam. Wat de gebeurtenissen in 
de Mont Blanctunnel en de Trojanetunnel laten zien is dat er meer factoren zijn die het ver-
loop van een voertuigbrand bepalen dan alleen de oorzaak, zoals in het volgende zal blijken. 

 
 
176 (Rijkswaterstaat, 2009b), p.11-2. 
177 De FGR werd berekend voor de toename in de tijd in brandvermogen tussen 20 procent en 80 procent van het 

maximale brandvermogen. 
178 4,1 MW, zie (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.44. 
179 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.15. 
180 Bron: De Gelderlander, 27 maart 1999, zie www.nbdc.nl/cms/show/id=510098/contentid=7377. 
181 Bij onvoldoende, meest longitudinale, ventilatie verspreid de rook zich niet alleen stroomafwaarts maar ook 

stroomopwaarts van het brandende voertuig. Dit verschijnsel heet backlayering. 
182 Camerabeelden op www.youtube.com/watch?v=juidmypwp1I. Uit een zelf bijgewoonde lezing van Milan Dubra-

vac (hoofd National fire school of Slovenia) tijdens het ISTSS symposium in New York (2012) bleek dat de 
brandweer beide chauffeurs net op tijd heeft kunnen redden; de condities in de tunnel waren door de dikke 
rook levensbedreigend. 

http://www.nbdc.nl/cms/show/id=510098/contentid=7377
http://www.youtube.com/watch?v=juidmypwp1I
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Fire growth rate: andere factoren 
(Uptun, 2008b) noemt een groot Amerikaans onderzoeksprogramma naar voertuigbranden. 
Daarbij deed onderzoeksinstituut FM Global Research een reeks van acht brandproeven on 
different vehicles na aanrijdingen. Hieruit bleek dat er in grote lijnen twee scenario’s zijn 
voor wat betreft een voertuigbrand na een aanrijding. 

1. Bij een kopstaart aanrijding scheurt de brandstoftank en ontstaat een plasbrand. 
2. Bij een frontale aanrijding ontstaat brand in het motorcompartiment. 

The tests clearly show that the RHRs histories differ essentially in the point related to when the fire 
growth occurs, much more than in terms of peak RHR: a rear end collision is likely to produce fast 
fire spread and growth inside the passenger compartment, whereas a front side collision generally 
leads to some delay in the propagation from the engine to the passenger compartment.183 

Anders gezegd: een kopstaart aanrijding gedraagt zich als een pechbrand, een frontale aan-
rijding als ongevalbrand. Het type aanrijding is dus van invloed op de FGR. 

Dit roept de vraag op waarom (bijvoorbeeld) de brand in de Gotthard-wegtunnel in oktober 
2001, met een zeer snelle branduitbreiding na een frontale aanrijding, afwijkt van het hier-
boven gevonden verband. Het eerste deel van het antwoord staat op een pagina (p.21) van 
(UPTUN, 2008b) voorafgaand aan die waarvan bovenstaand citaat afkomstig is: zo different 
waren de acht voertuigen waarop de brandproeven zijn uitgevoerd niet, omdat het alleen 
passenger cars betrof. Dat beperkt de reikwijdte van het gevonden verband tussen type 
aanrijding en FGR. Het tweede deel van het antwoord ligt in de reeks gebeurtenissen na de 
frontale aanrijding waarmee de brand in de Gotthard-wegtunnel begon. De aanrijding vond 
plaats tussen twee HGV’s. Bij een HGV bevindt de brandstoftank zich achter de cabine of 
aan de zijkant van de trekker, achter het voorste stel wielen. Onderzoekers stelden vast dat 
bij de (vrijwel184) frontale aanrijding een van de brandstoftanks openscheurde, waarna de 
uitstromende diesel in aanraking kwam met hete motordelen en ontbrandde. Afgaande op 
de plaatsing van brandstoftanks bij HGV’s lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat wanneer 
een HGV het aanrijdende voertuig is, zowel bij een kopstaart aanrijding als een frontale 
aanrijding een brandstoftank kan worden beschadigd en, wanneer brand ontstaat, deze bij-
draagt aan of de oorzaak is van een snelle branduitbreiding (grote FGR). 

Uit verschillende brandproeven en testen blijkt dat de ventilatiesnelheid van invloed is op 
de FGR en het brandvermogen. Bij tests in de Tweede Beneluxtunnel in 2001 bleek langs-
ventilatie zowel de FGR (met een factor 2-3) als het brandvermogen (met een factor 1,2-
1,5) te vergroten van gesimuleerde vrachtwagenladingen die met een dekzeil of aluminium 
huif waren afgedekt. De onderzoekers relativeren deze bevindingen echter, zoals blijkt uit: 

Ook bij de proeven met de aluminium huif […] verloopt de brandontwikkeling met ventilatie sneller 
dan zonder ventilatie. Opvallend is echter de snelle ontwikkeling bij 3 m/s ventilatie, namelijk snel-
ler dan bij de zeildoek huif met 6 m/s. Kennelijk is de natuurlijke variatie tussen vrijwel identiek 
ingerichte proeven ten minste even groot als de variatie ten gevolge van verhoogde ventilatie.185 

Zonder verdere toelichting is deze constatering opmerkelijk. Dat de proeven ‘vrijwel identiek 
zijn ingericht’ is discutabel. Of een aluminium huif ‘vrijwel identiek’ is aan een dekzeil voor 
wat betreft de invloed op brandgedrag staat eenvoudigweg niet vast. Ook een snellere 
brandontwikkeling bij een lagere ventilatiesnelheid is goed voorstelbaar zonder deze aan 
natuurlijke variatie tussen uitkomsten toe te schrijven. Boven een bepaalde ventilatiesnel-
heid zou het koelend effect ervan groter kunnen zijn dan de vergrote zuurstoftoevoer. 
Bij personenauto’s vertraagde de ventilatie de FGR186. 

Onderzoek van Ingason en Lönnermark in hun (2010) bevestigt de uitkomsten van de proe-
ven in de Tweede Beneluxtunnel, zoals door hen expliciet benoemd: 

 
 
183 (UPTUN, 2008b), p.22-23. RHR (rate of heat release) betekent brandvermogen. 
184 De Belgische HGV die het ongeval veroorzaakte raakte na de tunnelwanden te hebben geraakt op de verkeerde 

weghelft. Een uit de tegenovergestelde richting komende Italiaanse HGV week uit en kwam vrijwel frontaal in 
botsing met de Belgische HGV. (Martin, Jean-Claude & Delémont, Olivier, 2005) geeft een gedetailleerde recon-
structie van gebeurtenissen en brandoorzaak. 

185 (Rijkswaterstaat, 2002), p.76. 
186 De onderzoekers relativeren dit resultaat, omdat bij de proeven met personenauto’s de brand voorin de auto 

begon, benedenstrooms van de ventilatiebron. Hierdoor kreeg de brand nauwelijks de gelegenheid zich naar de 
achterzijde (tegen de ventilatierichting in) uit te breiden. 
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The increase in maximum heat release rates compared to ambient conditions for wood cribs is con-
firmed to be in the range of 1.4 to 1.7 for wood cribs that have high porosity. When the porosity is 
low, these effects increase from 1.8 up to 2.2. Comparing the results to the Benelux full scale tests 
indicates that these results are also in line with the model scale tests.187 

Carvel komt in zijn (2004) tot aanmerkelijk hogere getalswaarden, hetgeen tot discussie 
heeft geleid. Voor HGV-branden berekent Carvel een toename met een factor 2-4 bij een 
ventilatiesnelheid van 2 m/s, tot een factor 9-10 bij een ventilatiesnelheid van 10 m/s. Bij 
grote plasbranden neemt het brandvermogen tot 70 procent toe bij een toenemende venti-
latiesnelheid, bij middelgrote plasbranden neemt het brandvermogen juist tot 50 procent af. 
Bij kleine plasbranden is de invloed wisselend. 

De wijze waarop een HGV-lading is omhuld of afgedekt is eveneens van invloed op de 
FGR. (FIT, 2005) noemt Zweeds onderzoek van Arvidson en van SP dat laat zien dat zowel 
een polyester afdekzeil als een met PUR geïsoleerde huif (van een koeloplegger) de FGR 
vergroten. Met name de passage over de PUR-huif valt op: 

Experiments carried out in a cone calorimeter at SP show that PUR insulation of a cabinet from a 
refrigerator trailer produces about 300 kW/m2 [...]. If we assume that the cabinet of a refrigerated 
trailer caught fire, it could theoretically produce a 40 MW fire from 130 m² of burning area (sides 
and roof). The presence of the cover/cabinet on a HGV trailer is apparently a potential risk for rapid 
fire spread and high HRR.188 

Ook hiervan is de brand in de Mont Blanctunnel een voorbeeld. De Belgische HGV waar de 
brand begon was een koelwagen met bloem en margarine. Onderzoekers vermoeden dat 
het isolatiemateriaal van de huif in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de zeer snelle 
branduitbreiding waarvan bij deze brand sprake was. 
 
Fire growth rate en brandverloop: brandweerinterventie 
De interventie door de brandweer hoort als factor thuis in de analyse van dit hoofdstuk, 
omdat de opkomsttijd van de brandweer welbeschouwd een parameter van een tunnelsys-
teem is. Een effectief optreden van de brandweer stopt de brandontwikkeling, waardoor de 
negatieve gevolgen van de brand beperkt worden. Hak Kuen Kim, Anders Lönnermark en 
Haukur Ingason hebben in hun (2010) onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het 
brandweeroptreden in wegtunnels. Daarin concluderen ze dat er een verband bestaat tus-
sen de effectiviteit van de brandweerinzet en de tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van 
de brand en het moment waarop de brandweer daadwerkelijk met het blussen ervan begint: 

Based on the very limited information available, it is argued that collision fires should be fought 
within 7 minutes and single fires should be tackled somewhere between 13 – 20 minutes in order 
to ensure control the initial fire and avoidance of a catastrophic outcome.189 

Het is belangrijk om te bedenken dat deze tijdsaanduidingen niet gelijk zijn aan de op-
komsttijd van de brandweer, die gedefinieerd is als de tijd die verstrijkt tussen de aanname 
van de (eerste) melding en het ter plaatse komen van de eerste brandweereenheid. Bij de 
opkomsttijd is niet inbegrepen de tijd tussen het ontstaan van de brand en de aanname van 
de eerste melding, net zo min als de tijd tussen de aankomst van de brandweer en het 
moment dat deze met de blussing begint (‘water op het vuur’). Bij de branden in de Mont 
Blanctunnel en in de Tauerntunnel (beide in 1999) was de brandweer in ongeveer 15 minu-
ten ter plaatse, bij de brand in de Gotthard-wegtunnel iets eerder. Ook doen de onderzoe-
kers uitspraken over de maximale grootte van een tunnelbrand waartegen een average-
sized fire brigade effectief kan optreden. Op basis van onder andere twintig incidentbe-
schrijvingen en verslagen van brandweereenheden concluderen ze dat: 

The upper limit for the response of an average fire brigade is a fire involving up to two passenger 
cars, a bus and a car burning at the same time or one HGV where the fire start in the vehicle and 
does not spread to the goods on the trailer at an early stage of the fire. This is of course also de-
pendent on the type and amount of goods found in the trailer. 

en ook: 

 
 
187 (Ingason & Lönnermark, 2010), p. 404. 
188 (FIT, 2005), p.59. 
189 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.65. 
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A rough estimate of the response limit of an average fire brigade is 20–30 MW. This is, however, 
based on a limited amount of information and is dependent on many factors such as type of vehi-
cle, cargo, ventilation, tunnel height, access to water and fire fighting personnel.190 

De limiet van 20-30 MW is berekend op basis van het gegeven dat een brandweerman met 
beschermende kleding gedurende 5 minuten een warmteflux kan verdragen van 5 kW/m2 
en het gegeven dat blussing van brandende HGV-opleggers in wegtunnels het meest effec-
tief is op een afstand van 10 meter van de oplegger. 
 
Brandoverslag 
Bij brandoverslag in een tunnel gaat een voertuig branden na opwarming – en eventueel 
ontsteking – door een ander, brandend, voertuig. Bij het opwarmen vindt pyrolyse plaats, 
ontleding van materialen waarbij brandbare gassen uittreden. Wanneer deze gassen hun 
vlampunt bereiken, is een vonk of vlam voldoende om de verbranding van de gassen en 
daarmee van het voertuig op gang te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door vlamcontact 
met een brandend voertuig of door een vonk van een beschadigd stroomvoerend deel van 
een voertuig. Zonder een vonk of vlam ontbrandt het voertuig wanneer de bij pyrolyse uit-
tredende gassen hun ontbrandingstemperatuur hebben bereikt. Het voertuig ontbrandt 
spontaan. De ontbrandingstemperatuur is altijd hoger dan het vlampunt. Bij brandoverslag 
in een tunnel betekent dit dat ook voertuigen die niet in contact komen met de vlammen 
van het brandende voertuig kunnen ontbranden, mits de temperatuur hoog genoeg is. In 
een tunnel vindt de voor brandoverslag benodigde opwarming van een voertuig plaats door 
middel van twee vormen van warmteoverdracht: 

1. convectie, inwerking van warmtestroming van hete rookgassen van een brandend 
voertuig. Bij brandoverslag door convectie gaat het om voertuigen die beneden-
strooms (kijkend in de ventilatierichting) van het brandende voertuig staan; 

2. radiatie, inwerking van warmtestraling van een brandend voertuig op een ander 
voertuig. Warmtestraling wordt niet door ventilatie beïnvloed, overslag door radiatie 
kan zowel boven- als benedenstrooms van het brandende voertuig plaatsvinden. 

Bij direct contact van een voertuig met de vlammen van een brandend voertuig vindt warm-
teoverdracht plaats door opwarming door de hittestraling (radiatie) van de vlammen, ge-
volgd door ontsteking. 

Uit onderzoek blijkt dat 

Fire spread is closely related to HRR, gas temperatures, distance between neighbouring 
vehicles, flame length of the fire, and ventilation conditions.191 

Hoe groter het brandvermogen is – de Engelstalige term heat release rate betekent letterlijk 
‘mate van warmteafgifte’ –, des te groter is de warmteoverdracht naar de omgeving en dus 
naar andere voertuigen. Ook het verband met de rookgastemperatuur, de afstand en de 
vlamlengte is niet moeilijk in te zien. 

Bij de brandproeven in de Runehamar tunnel 
is onderzocht welke waarden van de voor 
brandoverslag relevante parameters (volgens 
Hak Kuen Kim et al. brandvermogen, rook-
gastemperatuur, afstand, vlamlengte en ven-
tilatie) bepalend zijn voor het zich wel of niet 
voordoen van brandoverslag. Daartoe waren 
benedenstrooms van de gesimuleerde HGV-
oplegger een aantal objecten geplaatst, en 

werden bij elk van de testen door observatie of deductie waarden bepaald voor de maxima-
le afstand waarop brandoverslag plaatsvond. Figuur 3.18 geeft een overzicht van deze 
waarden, gedifferentieerd naar hout en kunststof. Andere bevindingen waren: 

• Brandoverslag vond plaats wanneer de rookgastemperatuur op 30 centimeter onder 
het tunnelplafond meer dan 515 graden Celsius bedroeg. 

 
 
190 Beide citaten: (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.43. 
191 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.44 

Test Brand- 
vermogen 

Max. afstand brandoverslag 
Hout Kunststof 

T1 202 MW - > 53,5 m 

T2 157 MW 50-70 m > 70 m 

T3 119 MW 42-52 m > 52 m 

T4 66 MW 27-42 m 57-67 m 

Figuur 3.18 Maximale afstanden brandoverslag, tes-
ten T1-T4. Bron: (Ingason et al., 2011). 
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• De maximale vlamlengten bij T1-T3 bedroegen binnen 20 minuten na ontsteking res-
pectievelijk 95, 84 en 66 meter. Het vlameinde werd gedefinieerd als het punt waar 
voorbij de temperatuur lager was dan 600 graden. 

• Brandoverslag bij T1-T3 gebeurde bij naar schatting 6, 3,35 en 4,5 minuten. 
• Bij T1-T3 vond brandoverslag naar een groter object op 15 meter benedenstrooms 

van de HGV-trailer plaats bij een brandvermogen van 20-40 MW192. Het object be-
stond steeds uit een kleinere hoeveelheid van dezelfde gesimuleerde lading als die op 
de HGV-trailer, afgedekt met een polyester dekzeil en met als doel een tweede HGV te 
simuleren. Bij T4 was geen sprake van een object benedenstrooms. 

Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat wanneer zich een HGV-brand voordoet met 
een brandvermogen van ten minste 119 MW (het maximale brandvermogen bij T3), brand-
overslag naar een voertuig tot op 15 meter benedenstrooms zich binnen enkele minuten zal 
voordoen. Gezien de grenswaarde van 20-40 MW voor overslag op deze afstand, lijkt daar-
naast de conclusie gerechtvaardigd dat brandoverslag zich ook bij aanmerkelijk lagere ver-
mogens dan 119 MW binnen korte tijd zal voordoen. Ook de data in figuur 3.18, met name 
de maximale afstand waarop brandoverslag naar kunststof plaatsvindt, geven aanleiding om 
uit te gaan van een snelle brandoverslag bij brandvermogens van 66 MW of meer, over af-
standen van meer dan 52 meter. Een derde indicatie voor de afstanden waarop brandover-
slag zich kunnen voordoen zijn de maximale vlamlengten van ten minste 66 meter bij 
brandvermogens van 119 MW of meer. In de vlam bedraagt de temperatuur minimaal 600 
graden, ruim boven het vlampunt van bijvoorbeeld polyester – het materiaal waarvan dek-
zeilen van HGV’s gemaakt zijn. Een voorbeeld van een brandoverslag over lange afstand is 
de brand in de Mont Blanctunnel, waarbij brandoverslag over 200 meter plaatsvond. 
 
Brandoverslag in perspectief 
Bovenstaande onderzoeksresultaten bieden inzicht in het mechanisme van brandoverslag en 
welke factoren daarop van invloed zijn. Wat betekent dat voor brandoverslag als risicofac-
tor? Dit is een van de vragen van Zweeds (SP) onderzoek van Hak Kuen Kim, Anders Lön-
nermark en Haukur Ingason in hun (2010). Brandoverslag vormt hierin een centraal thema: 

The reason for focusing on the fire spread is that it is one of the key factors determining the con-
sequences of fires. The spread of fire increases the intensity and size of the fire and hampers the 
operations of the fire brigade. It also involves more vehicles and tunnel users so it can potentially 
claim many casualties and economic losses.193 

Een belangrijke vraag is in welke situaties brandoverslag in potentie ‘many casualties and 
economic losses’ tot gevolg heeft. Uit een analyse van 69 tunnelbranden concluderen de 
onderzoekers dat er patronen waarneembaar zijn voor wat betreft de situaties waarin zich 
brandoverslag voordoet en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarbij spelen twee factoren een 
rol: (1) in welk type voertuig begint de brand, en (2) indien er brandoverslag plaatsvindt: 
naar welk type voertuig slaat de brand over. Zoals hier al eerder naar voren kwam, maken 
de onderzoekers een onderscheid tussen ‘single fires’ (pechbranden en branden bij enkelzij-
dige ongevallen) en ‘collision fires’ (ongevalbranden). Wanneer een ongevalbrand in een 
personenauto ontstaat, blijkt bij de 69 onderzochte branden geen brandoverslag plaatsge-
vonden te hebben. De branden konden zonder problemen door de bestuurder of de brand-
weer worden geblust. Anders gesteld is het met branden die in een HGV ontstaan: 

Nearly all collision fires where HGVs were involved [...] spread to the next vehicles and resulted in 
casualties. This implies that these fires are extremely hazardous to road users and special meas-
ures should be taken to avoid them. [...] In a previous study it was concluded that fires in tunnels 
involving only one HGV lead to no fatalities, but as soon two or more HGVs are involved, the fire 
most often leads to fatalities194. 

en 
Although fire spread in single fires is not common [...], single fires can propagate to other vehicles 
when the initial fire originated from a HGV with a large fire load. 

 
 
192 Bij een ventilatiesnelheid van 2-3 meter per seconde. 
193 (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.15. 
194 Dit en volgend citaat: (Hak Kuen Kim et al., 2010), p.17. De genoemde ‘previous study’ betreft een onderzoek 

van Anders Lönnermark, Goods on HGVs during Fires in Tunnels, 4th International Conference on Traffic and 
Safety in Road Tunnels, Hamburg, 25-27 april 2007. 
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Van de bevinding in het tweede citaat bestaan ten minste twee voorbeelden: de brand in de 
Fréjustunnel in juni 2005 was een pechbrand (diesellekkage) in een HGV die over afstanden 
tot 100 meter oversloeg naar drie andere HGV’s en twee doden tot gevolg had. De brand in 
de Mont Blanctunnel in maart 1999 was eveneens een pechbrand (diesellekkage) in een 
HGV die naar een groot aantal andere HGV’s oversloeg en waarbij 39 doden vielen. 

Samengevat, in grote lijnen: een brand die in een personenauto ontstaat, slaat doorgaans 
niet over naar andere voertuigen. Een pechbrand in een HGV met een grote vuurlast kan 
wel overslaan. Ongevalbranden die in een HGV beginnen slaan meestal over naar een ander 
voertuig, met slachtoffers tot gevolg. In algemene zin hebben tunnelbranden waarbij twee 
of meer HGV’s zijn betrokken meestal doden tot gevolg. 
 
3.5.4 Branden en brandgedrag in tunnels: samenvatting 
Het onderzoek naar tunnelbranden heeft zich gericht op (1) frequenties van tunnelbranden, 
(2) oorzaken van tunnelbranden en (3) factoren van invloed op het verloop van tunnelbran-
den. Bij (1) en (2) is gebruikgemaakt van een breed aanbod aan bestaand onderzoek, ter-
wijl bij (3) met name onderzoek door het Zweedse SP de meest concrete en bruikbare in-
formatie bevatte. Uit het geanalyseerde onderzoek komt het volgende beeld naar voren: 

De frequentie waarmee tunnelbranden zich voordoen is laag. Het aantal voertuigbranden 
per honderd miljoen mvk bedraagt 2 (Nederlandse wegtunnels) tot 4,5 (alle wegen, meer-
dere buitenlandse onderzoeken), waarvan ongeveer zes procent HGV-branden (Engels on-
derzoek). Het aantal (zeer) ernstige (HGV-)branden in tunnels bedraagt 0,2 per honderd 
miljoen mvk (meerdere buitenlandse onderzoeken), het aantal HGV-branden met schade 
aan de tunnel tot gevolg is vijf keer zo hoog (buitenlands onderzoek). Bij voertuigbranden 
zijn relatief veel bussen en bestelauto’s betrokken. Gemiddeld genomen is de kans op een 
grote vrachtwagenbrand in een Nederlandse wegtunnel eens in de 25 jaar. 

Bij gemiddeld 62 procent van significante tunnelbranden is pech de oorzaak (pechbran-
den), tegen bij gemiddeld 33 procent een ongeval (ongevalbrand). Er zijn indicaties dat on-
gevalbranden relatief vaker uitgroeien tot een grote brand. Bij pechbranden zijn oververhit-
te remmen en brandstof-/olielekkage op hete motordelen belangrijke oorzaken, die zich op 
alle typen wegen (zowel vlak als hellend) voordoen. Bij meer dan de helft van alle signifi-
cante tunnelbranden zijn HGV’s betrokken, bij 21 procent daarvan zijn bussen betrokken. 
Tweederde van significante ongevalbranden is fataal. 

Bij een tunnelbrand ontwikkelt zich niet alleen het scenario in zijn geheel, maar ook de 
brand zelf, door uitbreiding en overslag. Tunnelbranden gedragen zich anders dan branden 
op de open weg. De brandontwikkeling is bepalend voor de schadelijke gevolgen van de 
brand en de mogelijkheden om de brand effectief te bestrijden. 

Meerdere factoren zijn van invloed op de brandontwikkeling. De grootheid brandvermogen 
geeft de intensiteit van de brand weer en is een van de belangrijkste parameters om brand-
gevaar te definiëren. Voor brandvermogens van verschillende typen voertuigen worden vas-
te rekenwaarden gehanteerd. De brandproeven in de Runehamar tunnel gaven aanleiding 
de gangbare rekenwaarden van de brandvermogens van HGV’s met een conventionele 
(niet-gevaarlijke stoffen) brandbare lading (20-30 MW) fors naar boven bij te stellen. Deze 
brandvermogens bleken waarden te kunnen bereiken (tot 202 MW) die overeenkwamen met 
de rekenwaarden voor koolwaterstofbranden. Dit betekent dat de kans op een grote (> 50 
MW) HGV-brand veel groter is dan werd aangenomen. Bij brandstofbeheerste tunnelbran-
den neemt bij een afnemende tunnelbreedte het brandvermogen toe. 

De brandontwikkeling bepaalt de dynamiek van een brand en is de oorzaak van ernstige 
tunnelbranden. Factoren daarbij zijn uitbreidingssnelheid (FGR) en brandoverslag. Bij onge-
valbranden is de FGR doorgaans groot (RWS: ontwikkeltijd 5-7 minuten), vaak door uit-
stromende brandstof. Bij pechbranden is de FGR doorgaans klein (RWS: ontwikkeltijd 7-15 
minuten), tenzij sprake is van een versnellende factor, zoals lekkende/uitstromende brand-
stof. De Runehamar-proeven lieten FGR’s zien tot 26 MW/minuut. Andere factoren die van 
invloed zijn op de FGR zijn type aanrijding (voor personenauto’s geldt: bij kopstaart aanrij-
ding FGR groot, bij frontale aanrijding FGR klein, bij HGV’s kan bij beide typen aanrijding de 
FGR groot zijn), ventilatiesnelheid (beïnvloedt zowel FGR als brandvermogen, behalve bij 
personenauto’s (FGR) en middelgrote/bepaalde kleine plasbranden (brandvermogen) en de 
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omhulling van HGV-lading (een polyester afdekzeil of een PUR-huif vergroten de FGR, bij 
een PUR-huif drastisch). Een effectieve interventie van de brandweer stopt de brandontwik-
keling en gaat mogelijke escalatie tegen. De tijdigheid van de interventie is bepalend voor 
de effectiviteit ervan: bij pechbranden moet de blussing binnen 13-20 minuten zijn begon-
nen, bij ongevalbranden binnen 7 minuten, wil de brand onder controle gehouden kunnen 
worden. Een gemiddelde brandweereenheid kan een brand van twee personenauto’s, een 
personenauto en een bus, of een HGV-trekker (lading brandt niet) aan. Voor effectief 
brandweeroptreden ligt de limiet van het brandvermogen bij 20-30 MW. 

Brandoverslag in tunnel gebeurt door convectie of radiatie, na ontsteking na pyrolyse of 
door ontbranding. Bepalende factoren voor brandoverslag zijn brandvermogen, vlamlengte, 
afstand, rookgastemperatuur en ventilatie. Bij de Runehamar-proeven vond brandoverslag 
naar kunststof (zoals van een HGV-dekzeil) plaats op afstanden van meer dan 52 meter, bij 
brandvermogens van 66 MW en meer. Uit onderzoeksresultaten en casuïstiek blijkt dat bij 
grote brandvermogens brandoverslag over afstanden tot 200 meter voorkomt. Het grootste 
gevaar schuilt in ongevalbranden die in een HGV beginnen (meestal overslag, meestal 
slachtoffers) en branden waarbij twee of meer HGV’s zijn betrokken (meestal doden). 
 
3.6 Tunnelincidenten met betrokkenheid van gevaarlijke stoffen 
Gevaarlijke stoffen zijn volgens de definitie195 van de Rijksoverheid stoffen die “schadelijk 
kunnen zijn voor mens of milieu”. In Nederland worden ze dagelijks en in grote hoeveelhe-
den vervoerd over onder andere het wegennet. Of en welke gevaarlijke stoffen door een 
bepaalde wegtunnel mogen worden vervoerd, hangt af van de ADR-categorie (A tot en met 
E, zie figuur 3.2 en de toelichting daarbij) waarin de tunnel is ingedeeld. Voor tunnels in 
categorie A gelden geen beperkingen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
door tunnels in categorie E mag geen enkele gevaarlijke stof worden vervoerd, terwijl voor 
de categorieën B, C en D bepaalde beperkingen gelden die per categorie verschillen. Van de 
27 Nederlandse Warvw-tunnels vallen er 4 in categorie A en de overigen in de categorieën C 
en D. Geen van deze tunnels valt in categorie B of E. 

PIARC onderscheidt bij tunnelincidenten met gevaarlijke stoffen drie gevaren die kunnen 
leiden tot een groot aantal slachtoffers en ernstige schade aan de tunnel196: 

1. explosie; 
2. emissie van toxisch gas of een vluchtige toxische vloeistof; 
3. brand. 

Waarbij, wellicht ten overvloede, ‘toxisch’ (vertaling van het Engelse ‘toxic’ in (PIARC, 
2011)) de betekenis heeft van ‘met een schadelijke invloed op organismen’. Hieronder val-
len niet alleen giftige stoffen (ADR-gevarenklasse 6), maar bijvoorbeeld ook bijtende stoffen 
(ADR-gevarenklasse 8). Uit de analyse van bestaand onderzoek blijkt dat tunnelincidenten 
waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen bijzonder weinig voorkomen. Met bovenstaande 
indeling van de drie belangrijkste gevaren als uitgangspunt, is een klein aantal explosies in 
tunnels gedocumenteerd, ontbreken voorbeelden van incidenten met een emissie van toxi-
sche stoffen en is eveneens een klein aantal tunnelbranden bekend waarbij gevaarlijke stof-
fen een rol speelden: 

explosie197: [1] Salangtunnel, Afghanistan, 3 november 1982: explosie van een tankwagen 
met brandstof, deel uitmakend van een militair konvooi van het Sovjetleger. Over de oor-
zaak van de explosie bestaan meerdere lezingen, een mijnexplosie (aanslag) of een aanrij-
ding worden genoemd. Berichten en schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen 
van 176 tot 2700. [2] Tunnel bij Isola delle Femmine (Sicilië), Italië, 18 maart 1996: kop-
staart aanrijding, met een brand en uiteindelijk een BLEVE tot gevolg. Er vielen vijf doden 
en 34 gewonden198. 

 
 
195 Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen (geraadpleegd in april 2013). 
196 In (PIARC, 2011), p.12. 
197 Om inzicht te krijgen in de gevolgen van een explosie in een tunnel kan de bomaanslag in de tunnel bij San 

Benedetto Val di Sambro (tussen Bologna en Firenze, Italië) op 23 december 1984 als voorbeeld dienen. Bij de-
ze aanslag vielen 17 doden. Dit incident vond plaats in een spoortunnel en valt daarom buiten dit onderzoek. 

198 Zie www.medbc.com/annals/review/vol_10/num_4/text/vol10n4p233.htm (geraadpleegd in april 2013) voor 
een beschrijving en analyse van dit incident. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen
http://www.medbc.com/annals/review/vol_10/num_4/text/vol10n4p233.htm
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emissie van toxisch gas of een vluchtige toxische vloeistof: Geen tunnelincidenten 
bekend waarbij dit effect optrad. 
brand: [1] Holland Tunnel, New York, V.S., 13 mei 1949: brand als gevolg van een afgeval-
len vat met ruim 200 liter koolstofdisulfide (CS2)199. De brand duurde vier uur, veroorzaakte 
ernstige schade aan de tunnel over een lengte van 200 meter, verwoestte 10 HGV’s en 13 
personenauto’s en had 66 gewonden (rookinhalatie) tot gevolg. [2] Caldecott Tunnel, Oak-
land, V.S., 7 april 1982: brand als gevolg van lekkage van een tankwagen geladen met 
benzine door beschadiging na een aanrijding. Door de rook (die door de natuurlijke lucht-
stroom bovenstrooms de tunnel uit kwam) en de intense hitte kon de brandweer niet optre-
den: in meer dan 2 uur brandde naar schatting 33.000 liter benzine op. Naar schatting 950 
liter benzine stroomde onverbrand in het riool. Bij de brand vielen 7 doden. 

Opvallend is dat er meerdere voorbeelden bekend zijn van explosies tijdens de bouw van 
wegtunnels, zoals in de Oslofjordtunnel (Oslo, Noorwegen, 1999, 2 doden) en in een tunnel 
bij Zhuzhou (Hunan, China, 19 mei 2012, 20 doden)200. Uit deze en andere voorbeelden 
(van explosies van niet-wegtunnels in aanbouw) blijkt dat explosies tijdens de bouw zich 
relatief vaak voordoen in tunnelboormachines en bij gevaarlijke stoffen (zoals explosieven) 
die bij de tunnelbouw worden gebruikt. 

Hoewel vaker is gepubliceerd over de risico’s van gevaarlijke stoffen in wegtunnels, bleek 
geen bestaand onderzoek voorhanden te zijn dat zich richt op (de oorzaken van) tunnelinci-
denten met gevaarlijke stoffen. Daarmee is dit onderzoek aangewezen op de casuïstiek van 
dit type incidenten, die, zoals uit het voorgaande blijkt, uiterst beperkt is. Op basis daarvan 
is het identificeren van parameters of factoren die van invloed zijn op het ontstaan en ver-
loop van tunnelincidenten met betrokkenheid van gevaarlijke stoffen (GS) vrijwel onmoge-
lijk. De weinige voorbeelden laten wel zien dat GS-incidenten in tunnels, net als op open 
weggedeelten, ontstaan wanneer de verpakking waarin de gevaarlijke stof zich bevindt be-
schadigd wordt. Bij de brand in de Holland Tunnel gebeurde dat door een val op het wegdek 
van een vat, in de Salangtunnel mogelijk door een mijnexplosie en in de overige gevallen 
door een aanrijding. Wanneer opzettelijke beschadiging (zoals bij een aanslag) niet wordt 
meegerekend, blijven – net als bij tunnelbranden – pech en een ongeval als voornaamste 
oorzaken over. Bij brand of een GS-incident is de brand, de emissie of de explosie feitelijk 
een secundaire gebeurtenis als gevolg van de primaire gebeurtenis ongeval. Parameters en 
factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een ongeval zijn daarom ook relevant voor 
het ontstaan van een GS-incident. Daarmee wordt echter geen inzicht geboden in de facto-
ren die van invloed zijn op het verloop van GS-incidenten. 

Een laatste opmerking is er een van beschouwende aard. De vraag kan gesteld worden in 
hoeverre het relevant is dat de bij een brand betrokken stof of materiaal is geclassificeerd 
als ‘gevaarlijk’201. Ik herhaal hier een deel van het eerder gebruikte citaat uit (NFPA, 2008): 

[...] an innocent-looking truck may be carrying a load that is capable of supporting a fast-growing, 
potentially lethal fire, but that is not necessarily “classified” as hazardous cargo.202 

Grote tunnelbranden en de brandproeven in de Runehamar tunnel hebben laten zien dat 
ook een conventionele, niet-gevaarlijke, HGV-lading een brandvermogen kan bereiken dat 
voorheen alleen aan koolwaterstofbranden (zoals een brandende tankwagen met benzine) 
werd toegeschreven. Ook plasbranden, waarbij uitgestroomde brandbare GS (zoals benzine) 
in brand staat, doen zich soms bij niet-GS voor. Onderzoekers van de brand in de Mont 
Blanctunnel vermoeden dat de 8 ton margarine die de Belgische HGV waarin de brand ont-
stond vervoerde bij de brand is uitgestroomd en zich als plasbrand heeft gedragen. Bij tun-
nelbranden waarbij HGV’s waren betrokken, waren deze bijvoorbeeld geladen met polyester 

 
 
199 Het afgevallen vat barstte open, waarna de CS2-damp spontaan ontbrandde toen het in aanraking kwam met 

een heet voertuigonderdeel. CS2 heeft een ontbrandingstemperatuur van 90 graden. 
200 (Carvel, Richard & Marlair, 2005) geeft meer voorbeelden van explosies in tunnels in aanbouw, maar een aantal 

daarvan bleken bij nader onderzoek geen wegtunnels te zijn, of bleken twijfelachtig: een explosie in de Oosten-
rijkse ‘Brenner Tunnel’ in mei 1989 zou bijvoorbeeld twee levens hebben gekost. Deze tunnel ligt volgens (UP-
TUN, 2008a) echter in Zwitserland en is 412 meter lang. Er is noch in Oostenrijk, noch in Zwitserland of Italië 
een ‘Brenner Tunnel’ te vinden, terwijl geen van de daar gelegen weg- of spoortunnels 412 meter lang is. 

201 Het gaat hier om de universeel gebruikte ADR-gevarenclassificatie, die bijvoorbeeld ook door de Nederlandse 
hulpdiensten wordt gebruikt. 

202 (NFPA, 2008), section 21, chapter 11, p.189. 
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(tunnel Porte d’Italie, Parijs, augustus 1976: 12 gewonden, tunnel over 150 meter bescha-
digd), dennenhars (een van de Guadarrama wegtunnels, Spanje, augustus 1975: ernstige 
schade aan de tunnel, brand duurde 2 uur en 45 minuten), autobanden (Gotthard-
wegtunnel, oktober 2001: 11 doden) en verf (Tauerntunnel, mei 1999: 12 doden). 
 
3.7 Resultaten onderzoeksfase 2 
Met de analyse van bestaand onderzoek in hoofdstuk 3 is getracht antwoorden te geven op 
de volgende onderzoeksvragen: 

3. Welke tunnelparameters spelen bij wegtunnels een rol? 
4. Welk bereik hebben deze parameters? 
5. Welke factoren zijn van invloed op het optreden en verloop van tunnelincidenten? 
6. In hoeverre zijn deze factoren te herleiden op tunnelparameters en hoe relevant zijn 

deze factoren derhalve bij de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 

De analyses hebben veel informatie opgeleverd. Hieronder wordt per onderzoeksvraag be-
keken in hoeverre de verzamelde informatie bijdraagt tot het beantwoorden ervan. 
 
3.7.1 Resultaten onderzoeksvragen 3 en 4 
In de paragrafen 3.2 tot en met 3.6 heb ik Nederlandse Warvw-tunnels en bestaand, voor-
namelijk buitenlands, onderzoek geanalyseerd vanuit de vraag welke (tunnel)parameters en 
factoren van invloed zijn op het optreden en het verloop van tunnelincidenten. Bij de onder-
zoeksvragen 3 en 4 gaat het om tunnelparameters en hun bereik. 

Het is niet lastig in te zien dat aan wegtunnels, net als bij elk ander bouwwerk, een groot 
aantal parameters zijn te onderscheiden. Daarbij hangt het aantal verschillende parameters 
voornamelijk af van het detailniveau waarop je een tunnel analyseert – alleen al de samen-
stelling van de gebruikte bouwmaterialen en de eigenschappen van de tunnelinstallaties 
levert een lange lijst met parameters op. Het is daarom noodzakelijk om een keuze te ma-
ken en het daarbij gebruikte selectiecriterium te specificeren. Bij het antwoord op de onder-
zoeksvragen 3 en 4 heb ik me beperkt tot tunnelparameters die aan bod komen of een rol 
spelen in bestaand onderzoek dat ik in hoofdstuk 3 heb geanalyseerd. Voor Nederlandse 
Warvw-tunnels heeft met name (ARCADIS & Rijkswaterstaat, 2012) als belangrijke informa-
tiebron gefungeerd, op basis waarvan de figuren 3.1 en 3.2 zijn samengesteld. Figuur 3.19 
geeft een overzicht van de in de geanalyseerde onderzoeken gevonden tunnelparameters en 
het bereik daarvan. 

Type parameter Tunnelparameter Bereik 

geometrie 

lengte 327 – 6650 m 

breedte 6,0 – 103,3 m 

hoogte 4,17 – 4,80 m 

rijbanen 

aantal buizen 1 – 8 

aantal rijstroken per buis 2 – 4 

hellingspercentage 0 – 4,6 % 

een-/tweerichtingsverkeer een- of tweerichtingsverkeer 

vluchtstrook ja of nee 

verkeer 

verkeersintensiteit 10.000 – 184.000 voertuigen/etmaal 

percentage vrachtverkeer 3,6 – 39,6 % 

ADR-categorie A, C, D 

overig wel/niet onder waterweg wel of niet 

 afstand tunnelmond en con- of divergentiepunten (onbekend) 

 wel/geen grote verschillen tussen lichtcondities in 
en buiten de tunnel 

groot verschil 
geen groot verschil 

Figuur 3.19 Tunnelparameters en hun bereik. 
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Bij de in onderzoek genoemde parameters gaat het om een beperkt aantal. Vier parameters 
hebben slechts twee mogelijke waarden, van negen parameters hebben de mogelijke waar-
den een bepaald bereik, terwijl van één genoemde parameter de waarden onbekend zijn. 
Bij een aantal parameters met meer dan twee mogelijke waarden is het bereik van de 
waarden groot. Tussen de lengte, breedte, het aantal buizen, de verkeersintensiteit en het 
percentage vrachtverkeer bestaan grote onderlinge verschillen, terwijl met name de hoogte, 
het aantal rijstroken per buis en het hellingspercentage beperkte verschillen vertonen. 
 
3.7.2 Resultaten onderzoeksvragen 5 en 6 
Bij de onderzoeksvragen 5 en 6 gaat het om factoren van invloed op het ontstaan en het 
verloop van tunnelincidenten en in hoeverre deze factoren kunnen worden herleid tot tun-
nelparameters. Figuur 3.20 bevat een overzicht van de factoren die bij de analyse van be-
staand onderzoek zijn geïdentificeerd. Daarbij is een globale, van de resultaten van het be-
treffende onderzoek afgeleide, indicatie gegeven voor wat betreft de mate van invloed van 
een factor: één punt staat voor een zwakke invloed, twee punten voor een significante in-
vloed en drie punten voor een sterke invloed. 

Factor (  waar 
van toepassing) Van invloed op203 Mate invloed 

 |  |  
Herleidbaar tot 

tunnelparameter
Ongevallen 

tweerichtingsverkeer 
frequentie ongevallen met tegenliggers ( )  

ja 
percentage doden bij ongevallen ( )  

lengte tunnel ongevalfrequentie ( )  ja 

ongevallocatie ongevalfrequentie  nee 

verkeersintensiteit ongevalfrequentie ( )  ja 

aanwezigheid 
vluchtstrook ongevalfrequentie ( )  ja 

verschil lichtcondities 
binnen/buiten ongevalfrequentie ( ) 204 ja 

Brand 

oorzaak brand 
(pech of ongeval) 

ernst van de gevolgen (  bij brand na ongeval)  
nee 

uitbreidingssnelheid (  bij brand na ongeval)205  

type aanrijding uitbreidingssnelheid (  bij kopstaart personenau-
to’s,  altijd bij HGV’s)  nee 

breedte tunnel brandvermogen ( )  ja 

ventilatiesnelheid uitbreidingssnelheid ( ), brandvermogen ( )206 /  ja 

omhulling lading uitbreidingssnelheid (  bij dekzeil/schuimisolatie)  nee 
tijd tot aanvang 
blussing controleerbaarheid brand ( ), ernst gevolgen ( )  ja 

brandvermogen 
vlamlengte 
afstand 
rookgastemperatuur 
ventilatie 
uitstroom brandstof 

snelheid waarmee brandoverslag plaatsvindt 
(  bij afstand,  bij overige factoren) /  

nee 
nee 
nee 
nee 
ja 

nee 

Figuur 3.20 Factoren van invloed op ontstaan en verloop van tunnelincidenten. 
 
Uit het overzicht van figuur 3.20 komt het volgende beeld naar voren: 

• Het aantal factoren dat invloed heeft op het ontstaan en het verloop van tunnelinci-
denten is zowel bij ongevallen als bij brand beperkt. 

• De factoren die van invloed zijn op de primaire gebeurtenis die aan veel tunnelinciden-
ten ten grondslag ligt, ongevallen, kunnen grotendeels worden herleid tot tunnelpara-
meters. 

 
 
203 Bij ongevalfrequentie gaat het om de ongevalfrequentie per mvk. 
204 De invloed is ‘waarschijnlijk’ en niet aan de orde bij Nederlandse wegtunnels. 
205 Tenzij bij een pechbrand sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals lekkage of uitstroom van brandstof. 
206 Behalve bij personenauto’s (uitbreidingssnelheid) en middelgrote/kleine plasbranden (brandvermogen). 
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• Factoren die van invloed zijn op branden, een secundaire gebeurtenis na pech of een 
ongeval, zijn deels te herleiden tot tunnelparameters. 

• Bij de invloed die factoren hebben op ongevallen gaat het voornamelijk om ongevalf-
requentie: het aantal ongevallen per mvk. 

• Bij de invloed die factoren hebben op brand gaat het om brandvermogen, de uitbrei-
dingssnelheid van de brand en de controleerbaarheid van de brand/ernst van de ge-
volgen. 

Deze constateringen roepen de vraag op in hoeverre de gevonden tunnelparameters en fac-
toren van invloed als determinanten kunnen worden aangemerkt, op basis waarvan beslis-
regels kunnen worden opgesteld voor de selectie van een scenarioset ten behoeve van een 
SceA. Deze vraag staat centraal in het volgende hoofdstuk. 
 
 



 

 

4 Scenarioselectie 
 
 
4.1 Onderzoeksvragen 
In deze derde en laatste fase van het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen cen-
traal: 

7. Welke zijn de beslisregels voor de keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? 
8. Welke scenario’s zijn karakteristiek voor welke tunnel? 

Beide vragen komen in paragraaf 4.2 aan bod. Paragraaf 4.3 bevat een samenvatting van 
de resultaten van fase 3. 
 
4.2 Beslisregels en scenarioselectie 
Uit de resultaten van fase 2 van het onderzoek is gebleken dat slechts een beperkt aantal 
factoren en tunnelparameters van invloed zijn op het ontstaan en het verloop van tunnelin-
cidenten. Wat betekent dat voor de scenarioselectie? 
 
4.2.1 Beslisregels 
Om onderzoeksvraag 7 te kunnen beantwoorden, moet eerst duidelijk zijn wat in algemene 
zin de gedaante is van een beslisregel voor de selectie van tunnelincidentscenario’s bij een 
SceA. Welke beslissing ligt besloten in een beslisregel? Het antwoord op deze vraag lijkt 
triviaal, maar is voor wat volgt van belang: de beslissing of een bepaald scenario wel of niet 
deel uitmaakt van de scenarioset die in de SceA wordt geanalyseerd. 

Een beslisregel sluit bepaalde scenario’s uit ten faveure van andere scenario’s. Uitgaande 
van een bepaalde scenariolijst, waarvan een gefingeerd voorbeeld hieronder als illustratie is 
opgenomen, is dat bijvoorbeeld de beslissing om een middelgrote brand in een bestelbus of 
vrachtwagen te analyseren, en geen middelgrote brand in een bus/touringcar met veel pas-
sagiers. Op grond waarvan neemt het scenarioanalyseteam deze beslissing? 

Scenariocategorie Scenario  

Brand 

Kleine brand personenauto 

Middelgrote brand bestelbus of vrachtwagen 

Middelgrote brand bus/touringcar met veel passagiers 

Middelgrote brand met file benedenstrooms van het incident 

Grote brand vrachtwagen 

Grote brand met file benedenstrooms van het incident 

Plasbrand 

Figuur 4.1 Voorbeeld van een lijst met scenario’s in de scenariocategorie brand 
 
Dit onderzoek stelde zich onder andere de vraag (onderzoeksvragen 5 en 6 gecombineerd) 
in hoeverre zijn de factoren die van invloed zijn op het optreden en verloop van tunnelinci-
denten te herleiden op tunnelparameters en hoe relevant zijn deze factoren derhalve bij de 
keuze van karakteristieke tunnelincidentscenario’s? De waarde van een tunnelparameter 
zou dus de premisse kunnen vormen voor het hanteren van een beslisregel: heeft parame-
ter P van tunnel T waarde X, dan is het raadzaam om scenario S niet te selecteren voor de 
SceA van T. Heeft P daarentegen waarde Y, dan geldt het advies om S wel te selecteren. De 
resultaten van de beantwoording van onderzoeksvragen 5 en 6, in de paragrafen 3.7.1 en 
3.7.2, maken duidelijk dat slechts een beperkt aantal tunnelparameters van invloed is op 
het ontstaan en het verloop van tunnelincidenten. Wanneer figuur 3.20 wordt teruggebracht 
tot een tabel met louter parameters die een door onderzoek aangewezen invloed hebben op 
tunnelincidenten, is het resultaat de tabel van figuur 4.2: 
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Factor (  waar van toepassing) Van invloed op Mate van invloed 
 |  |  

Ongevallen 

tweerichtingsverkeer 
frequentie ongevallen met tegenliggers ( )  
percentage doden bij ongevallen ( )  

lengte tunnel ongevalfrequentie ( )  

verkeersintensiteit ongevalfrequentie ( )  

aanwezigheid vluchtstrook ongevalfrequentie ( )  

verschil lichtcondities binnen/buiten ongevalfrequentie ( )  

Brand 

breedte tunnel brandvermogen ( )  

ventilatiesnelheid uitbreidingssnelheid ( ), brandvermogen ( ) /  

tijd tot aanvang blussing controleerbaarheid brand ( ), ernst gevolgen ( )  

ventilatie snelheid waarmee brandoverslag plaatsvindt ( ) /  

Figuur 4.2 Tot tunnelparameters herleidbare factoren van invloed op ontstaan en verloop van tunnelincidenten. 
 
De vraag is: is de gebleken invloed van de factoren uit figuur 4.2 voldoende om als basis 
voor een beslisregel te kunnen dienen? Het meest solide fundament hiervoor is een situatie 
waarin een parameter een volledig bepalende, ‘binaire’ (wel of niet) invloed heeft: bij waar-
de X van parameter P blijkt incidenttype I zich nooit voor te doen, bij waarde Y echter wel 
(idealiter: altijd). Heeft parameter P van tunnel T waarde X, dan is het evident om scenario 
I niet te selecteren. Bij een waarde Y van P is het selecteren van I aan te raden. In figuur 
4.2 is dit het geval bij de factor tweerichtingsverkeer: is in een tunnelbuis van tunnel T 
sprake van tweerichtingsverkeer, dan is dit van beslissende invloed op het zich voordoen 
van frontale aanrijdingen en is het selecteren van een dergelijk ongevalscenario aan de or-
de. Omgekeerd leidt eenrichtingsverkeer in een tunnelbuis niet tot frontale aanrijdingen, 
waardoor de selectie van een dergelijk incident geen zin heeft. Van een dergelijke eenduidi-
ge – wel/niet – invloed is echter geen sprake bij de overige factoren in figuur 4.2. Het feit 
dat bijvoorbeeld de factor tunnellengte een negatieve invloed heeft op de ongevalfrequentie 
(het aantal ongevallen per mvk) geeft geen aanknopingspunt voor het formuleren van een 
beslisregel. In een langere tunnel zullen zich per mvk minder ongevallen voordoen, maar er 
is geen enkele logica op basis waarvan dit gegeven tot de beslisregel kan leiden dat in een 
langere tunnel geen ongevalscenario’s hoeven te worden geanalyseerd. En zelfs wanneer 
deze beslisregel zou worden toegepast, vanaf welke lengte gaat ‘niet’ over in ‘wel’ (selecte-
ren)? Wat is het kantelpunt? Dergelijke beslissingen missen een logisch fundament en zijn 
feitelijk arbitrair. Ze zouden eerder discussie oproepen in plaats van de duidelijkheid te 
scheppen waar het bij beslisregels om begonnen is. Zo is het, behoudens de factor wel/geen 
tweerichtingsverkeer, ook gesteld met de andere factoren van invloed uit figuur 4.2. Al met 
al vormen de resultaten van het onderzoek uit hoofdstuk 3 daarom onvoldoende basis om 
beslisregels te kunnen formuleren. De enige factor waarbij dat wel het geval is, wel of geen 
tweerichtingsverkeer in een tunnelbuis, is operationeel gezien van weinig waarde gezien de 
bepalingen in het Bouwbesluit 2012. 

Daarmee zijn de antwoorden op onderzoeksvragen 7 en 8 gegeven. Ze lijken op het eerste 
gezicht teleurstellend, maar leveren tegelijkertijd een nieuw inzicht op. Tunnels verschillen 
van elkaar voor wat betreft de waarde van meerdere parameters, maar kennelijk niet in die 
mate dat deze verschillen ertoe leiden dat bepaalde scenario’s zich in tunnel T1 wel en in 
tunnel T2 niet voordoen. Er zijn dus geen, of onvoldoende, redenen om bij de SceA van T1 
andere scenario’s te analyseren dan bij T2. Dat gegeven biedt de mogelijkheid om de bij de 
SceA te analyseren scenarioset geheel of in een bepaalde mate te standaardiseren. Net als 
het in de onderzoeksopdracht genoemde, maar onhaalbaar gebleken, beslismodel kan stan-
daardisatie een scenarioanalyseteam helderheid verschaffen bij de selectie van incidentsce-
nario’s. Het in detail ontwikkelen van een standaard scenarioset valt buiten de scope van dit 
onderzoek, maar op basis van de bij het onderzoek verkregen informatie kan ik wel een 
eerste verkenning uitvoeren naar de hoofdlijnen van een dergelijke set. Deze is het onder-
werp van de volgende paragraaf. 
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4.2.2 Scenarioselectie 
Startpunt bij de verkenning van de hoofdlijnen van een standaard scenarioset zijn de kaders 
die daarbij gelden. De scenarioset moet zodanig zijn samengesteld dat daarmee het doel 
van de SceA kan worden gerealiseerd. Uit de resultaten van onderzoeksfase 2 kwam naar 
voeren dat een SceA tot doel heeft: 

1. de veiligheidsgrenzen van het tunnelsysteem te bepalen (SceA1 en SceA2); 
2. de werking van het tunnelsysteem te toetsen (met name SceA3). 

Voor de scenarioselectie betekent dit (paragraaf 2.7 samengevat): 

Voor SceA1: zwaardere scenario’s selecteren waarbij sprake is van interactie tussen tunnel-
systeem en omgeving. 

Voor SceA2: scenario’s selecteren die duidelijk kunnen maken of de veiligheidsgrenzen van 
het tunnelsysteem worden overschreden en op welke manier een aangepast voorzieningen-
niveau deze grenzen desgewenst kan verleggen (de zwaardere scenario’s). 

Voor SceA3: scenario’s selecteren die samen zoveel mogelijk onderdelen en aspecten van 
het tunnelsysteem aan bod laten komen: breed en gevarieerd. 

De samenstelling van een scenarioset ten behoeve van SceA3 lijkt de meest logische stap, 
waarna een deelset hiervan kan worden toegepast in SceA1 en SceA2. 
 
4.2.3 Standaardisatie 
Omdat de scenarioset voor SceA3 breed en gevarieerd moet zijn, ligt het voor de hand om, 
naar analogie van het in de HRT over ongevaltypen207 gestelde, uit elke scenariocategorie 
van figuur 2.8 ten minste één scenario te selecteren. Het gaat om de categorieën: 

A. Incidenten zonder of met beperkte inzet hulpdiensten; 
B. Letselongevallen; 
C. Brand; 
D. Ongevallen met betrokkenheid gevaarlijke stoffen; 
E. Overige incidenten. 

Per categorie noem ik eerst de eigen onderzoeksresultaten met betrekking tot typerende 
kenmerken van het incidentverloop, gevolgd door overwegingen over de scenarioselectie. 
 
A. Incidenten zonder of met beperkte inzet hulpdiensten 

Kenmerken  In bestaand onderzoek naar verkeersveiligheid is uitsluitend gekeken naar 
letselongevallen. Dat maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over typerende ken-
merken van incidenten waarbij sprake is van geen of een beperkte inzet van hulpdiensten. 

Selectie  Incidenten zonder of met een beperkte inzet van hulpdiensten zijn incidenten die 
zich dagelijks op de Nederlandse wegen, en dus naar verwachting ook regelmatig in Neder-
landse wegtunnels, voordoen. Het zijn de enige incidentscenario’s met een in aanleg be-
perkte invloed op een tunnelsysteem. De analyse van een scenario uit deze categorie geeft 
het scenarioanalyseteam inzicht in de manier waarop het tunnelsysteem ervoor kan zorgen 
dat de invloed van het incident op het tunnelsysteem tot een minimum beperkt blijft, waar-
door met name de verkeersdoorstroming zo min mogelijk verstoord wordt. Het lijkt daarom 
raadzaam om altijd een scenario van dit type te analyseren. Het scenario onwelwording 
biedt de mogelijkheid om monodisciplinaire geneeskundige hulpverlening te analyseren: bij 
beide andere scenario’s wordt doorgaans alleen een berger ingeschakeld. 
 
B. Letselongevallen 

Kenmerken  Uit de analyse van bestaand onderzoek is gebleken dat: 

• de ongevalfrequentie verreweg het hoogst is op de eerste 50 meter vanaf de tunnel-
monden (de tunnel in) en het laagst in het middendeel van een tunnel; 

 
 
207 Zie hiervoor paragraaf 2.4 
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• er mogelijk een verband is tussen ongevalfrequentie en plotselinge snelheidsverande-
ringen bij de overgang van een vlak naar een opgaand tunneldeel; 

• de gevolgen van ongevallen in tunnels gemiddeld genomen ernstiger zijn dan bij on-
gevallen op open weggedeelten; 

• tweederde van de letselongevallen in tunnels met eenrichtingsverkeer (vrijwel alle Ne-
derlandse wegtunnels) bestaat uit kopstaart aanrijdingen en ongevallen tijdens in-
haalmanoeuvres, terwijl een derde bestaat uit enkelzijdige letselongevallen. 

Selectie  Bij de meeste letselongevallen worden, naast de wegbeheerder, zowel brandweer 
als geneeskundige hulp ingeschakeld. Om het tunnelsysteem zowel bij ernstige als minder 
ernstige gevolgen van een letselongeval te analyseren, is de selectie van meerdere scena-
rio’s raadzaam. Om recht te doen aan de gebleken typerende kenmerken van letselongeval-
len zou de selectie kunnen bestaan uit: 

• een enkelvoudige, enkelzijdige aanrijding van een personenauto met een klein aantal 
slachtoffers; 

• een meervoudige kopstaart aanrijding met meerdere slachtoffers op 50 meter vóór de 
tunneluitgang, waarbij een van de slachtoffers overlijdt. 

 
C. Brand 

Kenmerken  De analyse van bestaand onderzoek leidt tot de volgende constateringen: 

• bij voertuigbranden zijn relatief veel bussen en bestelauto’s betrokken; 
• de verdeling pechbranden – ongevalbranden is ruwweg tweederde – eenderde; 
• ongevalbranden groeien vaker uit tot een grote brand dan pechbranden; 
• omdat de ongevalfrequentie het hoogst is op de eerste 50 meter na de tunnelingang 

en op de laatste 50 meter vóór de tunneluitgang, valt te verwachten dat ook de mees-
te ongevalbranden zich in de buurt van de tunnelportalen voor zullen doen;  

• bij pechbranden zijn heetgelopen remmen en brandstof-/olielekkage op hete motorde-
len belangrijke oorzaken; 

• bij meer dan de helft van de significante tunnelbranden zijn HGV’s betrokken, bij een-
vijfde bussen. Tweederde van de significante ongevalbranden is fataal; 

• gemiddeld genomen is het brandvermogen van een personenauto 5 MW, van een be-
stelbus 15 MW, van een bus of HGV-trekker 20-30 MW, van een complete HGV met 
brandbare lading 100-230 MW208; 

• bij ongevalbranden/kopstaart aanrijdingen van personenauto’s/aanrijdingen met 
HGV’s is de FGR meestal groot (ontwikkeltijd 5-7 minuten); 

• bij pechbranden en frontale aanrijdingen van personenauto’s is de FGR doorgaans 
klein (ontwikkeltijd 7-15 minuten), behalve bij een versnellende factor als lekkende 
olie/brandstof; 

• de FGR kan bij HGV-opleggerbranden tot 26 MW/minuut oplopen; een polyester af-
dekzeil vergroot de FGR, een PUR-huif vergroot de FGR drastisch; 

• voor een controle van de brand moet bij pechbranden de blussing binnen 13-20 minu-
ten zijn begonnen, bij ongevalbranden binnen 7 minuten; 

• een gemiddelde brandweereenheid kan een brand van twee personenauto’s, een per-
sonenauto en een bus, of een HGV-trekker (lading brandt niet) aan; voor een effectief 
brandweeroptreden ligt de limiet van het brandvermogen bij 20-30 MW; 

• brandoverslag naar kunststof (HGV-dekzeil) kan plaatsvinden op afstanden van meer 
dan 52 meter, bij brandvermogens van 66 MW en meer. Bij grote brandvermogens 
komt brandoverslag over afstanden tot 200 meter voor; 

• bij ongevalbranden die beginnen in een HGV is meestal sprake van overslag en slacht-
offers, bij branden van twee of meer HGV’s vallen meestal doden. 

Selectie - achtergrond  Tijdens de uitvoering van SceA’s bij Nederlandse wegtunnelpro-
jecten hebben brandscenario’s meer dan eens aanleiding tot discussie gegeven. Soms 
vormden ze zelfs de pièce de résistance. In dergelijke gevallen verschilden de partijen in 
het scenarioanalyseteam van mening over de ontwikkeling en de gevolgen van brandscena-
rio’s in wegtunnels. De belangen van de betrokken partijen waren daarbij groot: 

 
 
208 Zie voor de waarden van brandvermogens naast het al genoemde (PIARC, 1999) ook (Ingason, 2008), p. 43. 
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a. Voor de hulpdiensten, vooral voor de brandweer, omdat bij een onvoldoende effectief 
optreden de gevolgen ernstig kunnen zijn voor wat betreft letsel en materiële schade. 

b. Voor de tunnelbouwer, omdat tijdens de SceA gedane bevindingen met betrekking tot 
brandscenario’s kunnen leiden tot de vraag om aanvullende veiligheidsmaatregelen. 

Dit maakt een zorgvuldige selectie van brandscenario’s en het in acht nemen van de type-
rende kenmerken daarvan extra belangrijk. 

Selectie  Bij tunnelbranden komen veel aspecten van een tunnelsysteem aan bod, zoals de 
tunneltechnische installaties (o.a. detectie, ventilatie, ondersteuning van tunnelgebruikers 
bij de ontruiming van de tunnel), de brandweer (brandbestrijding en redding), geneeskun-
dige eenheden (o.a. stabilisatie en afvoer slachtoffers), politie (verkeerscirculatie bronge-
bied) en wegbeheerder (verkeersmaatregelen en advisering hulpdiensten). De selectie van 
brandscenario’s moet daarom zodanig zijn, dat de werking van zoveel mogelijk (idealiter: 
alle) onderdelen van het tunnelsysteem kan worden geanalyseerd. Daarnaast heeft bij tun-
nels die onder een waterweg doorlopen het intact houden van de constructie de hoogste 
prioriteit. Rekening houdend met de hierboven genoemde typerende kenmerken, zou de 
selectie de volgende brandscenario’s kunnen bevatten: 

• een zich langzaam ontwikkelende en niet overslaande pechbrand in een personenauto 
met een brandvermogen van 5 MW; 

• een zich snel ontwikkelende, overslaande ongevalbrand na een aanrijding tussen een 
(volle) bus en een personenauto. Er vallen meerdere gewonden, de brand bereikt een 
brandvermogen van 30 MW. Er moet een gewondennest worden ingericht. Ongevallo-
catie is bij de tunnelingang, onder het ingangscluster tunnelventilatoren. 

• een zich snel ontwikkelende pechbrand in een HGV geladen met producten voor een 
woonwarenhuis. De brand slaat over naar een HGV vóór de brandende HGV. Er staat 
een file benedenstrooms van het incident. De voertuigen in de file moeten worden 
doorzocht, de tunnelbuis moet worden ontruimd. Buiten de tunnel moet een groot 
aantal gevluchte tunnelgebruikers worden opgevangen, die na afloop van het incident 
weer naar hun voertuigen moeten worden teruggebracht. De brand ontwikkelt zich tot 
een brandvermogen van 150 MW. Er vallen gewonden en ten minste een dode. 

 
D. Incidenten met betrokkenheid gevaarlijke stoffen 

Kenmerken  Het aantal (gedocumenteerde) tunnelincidenten waarbij gevaarlijke stoffen 
waren betrokken is dermate klein dat het op basis daarvan niet mogelijk is typerende ken-
merken te geven. 

Selectie  Bij de selectie van dit type scenario’s kunnen op basis van de informatie uit de 
analyse van dit onderzoek de volgende overwegingen worden meegenomen: 

• explosie  in veel SceA’s is een scenario met een explosie geselecteerd. Het is de 
vraag of de mate van destructie die met name met BLEVE’s gepaard gaat het tunnel-
systeem daadwerkelijk op de proef stelt, anders dan bij een groot brandscenario. De 
dreiging van een ophanden zijnde explosie test het tunnelsysteem op een geheel an-
dere wijze, met name op het gebied van het inschatten van risico’s, beeldvorming en 
ontruiming van de gehele tunnel. 

• brand  gezien de uit full scale brandproeven voortgekomen inzichten met betrekking 
tot de brandvermogens van HGV-branden, is de vraag relevant in hoeverre de selectie 
van een koolwaterstofbrand (zeg: brand van een tankwagen met benzine) iets toe-
voegt aan de analyse van een 150-200 MW HGV-brand; 

• emissie van toxisch gas of een vluchtige toxische vloeistof  dit type incident 
onderscheid zich van een (grote) brand door de toxiciteit van het vrijgekomen gas en 
de noodzaak van een adequate afvoer van toxische vloeistof door het tunnelsysteem. 
Beide aspecten kunnen in een enkel scenario worden verenigd. 

 
E. Overige incidenten 

Kenmerken  In deze categorie incidenten vallen alle incidenten die niet in de voorgaande 
vier categorieën kunnen worden ingedeeld. De kenmerken daarvan zijn dermate uiteenlo-
pend, dat typerende kenmerken niet aan de orde zijn. 

 77/86 



Karakteristieke tunnelincidentscenario's – scenarioanalyse en scenarioselectie 

78/86  

Selectie  De volgende overwegingen gelden bij de selectie van dit type scenario’s: 

• uit onderzoek blijkt dat zich tijdens de bouw van tunnels meer dan eens grote onge-
vallen hebben voorgedaan. Gevoegd bij de doorgaans beperkte bereikbaarheid van de 
bouwlocatie voor hulpdiensten is het selecteren van een ongevalscenario in de bouw-
fase te overwegen; 

• onderhoud van tunnelbuizen brengt vaker het afsluiten van rijstroken of tunnelbuizen 
met zich mee. Onderhoudssituaties kunnen daarom resulteren in (de acceptatie van) 
tweerichtingsverkeer in dezelfde tunnelbuis. Dit brengt mogelijk veranderingen van de 
bereikbaarheid van tunnelbuizen en van de inzetprocedures van hulpdiensten met zich 
mee. De selectie van een onderhoudsscenario is daarom te overwegen; 

• een derde te overwegen scenario is dat van de noodzaak tot totale ontruiming van de 
tunnel, bijvoorbeeld als gevolg van een bommelding of overstroming. 

 
4.3 Resultaten onderzoeksfase 3 
Samengevat heeft onderzoeksfase 3 de volgende resultaten opgeleverd: 

• Het is op basis van de in fase 2 van het onderzoek geanalyseerde onderzoeken niet 
mogelijk gebleken beslisregels af te leiden voor de scenarioselectie (het antwoord op 
onderzoeksvraag 7), noch om incidentscenario’s als karakteristiek aan te merken voor 
bepaalde tunnelkenmerken of tunneltypen (het antwoord op onderzoeksvraag 8). 

• Het feit dat geen relaties kunnen worden afgeleid tussen tunnelparameters en het zich 
voordoen van bepaalde typen incidentscenario’s, betekent dat gehele of gedeeltelijke 
standaardisatie van de te analyseren scenarioset mogelijk is. Standaardisatie van de 
scenarioselectie biedt een scenarioanalyseteam mogelijk de eenduidigheid en transpa-
rantie in de te volgen werkwijze die met het ontwikkelen van een beslismodel voor de 
scenarioselectie – de onderzoeksopdracht van dit onderzoek – is beoogd. 

• Hoewel het ontwikkelen van een standaard scenarioset buiten de kaders van dit on-
derzoek valt, zijn op basis van de informatie die onderzoeksfase 2 heeft opgeleverd 
bepaalde typerende kenmerken van letselongevallen en branden te benoemen. Het in 
acht nemen hiervan bij de scenarioselectie draagt bij aan een plausibele schets van 
het verloop van deze typen incidentscenario’s en daarmee aan het bereiken van de 
doelstellingen van de SceA.  

 
 
 



 

 

5 Conclusies 
 
 
5.1 Onderzoeksresultaten in perspectief 
Na het doorlopen van de drie fasen van dit afstudeeronderzoek kan ik op basis van de resul-
taten een aantal conclusies trekken. De belangrijkste daarvan is dat het niet mogelijk is 
gebleken een beslismodel te ontwikkelen ten behoeve van de scenarioselectie bij een SceA 
als bedoeld in de Warvw. Dat is een op het eerste gezicht magere opbrengst van met name 
het uitgebreide literatuuronderzoek in hoofdstuk 3. Toch levert dit een belangrijke andere 
conclusie op, namelijk dat het mogelijk is om de scenarioset te standaardiseren. Daarbij kan 
de informatie die de analyse in hoofdstuk 3 heeft opgeleverd worden gebruikt. Wanneer de 
partijen die betrokken zijn bij SceA’s van Nederlandse wegtunnels erin slagen een door 
kennis gefundeerde en gedragen standaard scenarioset te ontwikkelen, betekent dit een 
belangrijke stap voor de SceA als onderdeel van de risicoanalyse van wegtunnels. Niet al-
leen de eenvormigheid en transparantie van de werkwijze bij de SceA is hiermee gediend, 
door standaardisatie kunnen naar verwachting ook bepaalde discussies worden vermeden 
die bij tunnelprojecten in het verleden niet zelden de voortgang en consensus in de weg 
stonden. Een belangrijke basis daarvoor is kennis. Een van mijn ambities bij de start van dit 
onderzoek was om aan deze kennis bij te dragen. Met het trekken van conclusies uit de on-
derzoeksresultaten, in de volgende paragraaf, hoeft deze ambitie niet te worden bijgesteld. 
 
5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Ten aanzien van doel en doelmatigheid van QRA en SceA 

• Onder de huidige Warvw wordt een SceA uitgevoerd met het doel om (1) de veilig-
heidsgrenzen van het tunnelsysteem te bepalen of (2) de werking van het tunnelsys-
teem te toetsen. Onder de gewijzigde Warvw vervalt de verplichting van een SceA met 
het eerstgenoemde doel, maar dit doet niets af aan de waarde van een SceA in elke 
projectfase. 

• Als toetsinstrument voor de veiligheid van wegtunnels heeft zowel de QRA-tunnels als 
de SceA belangrijke onvolkomenheden, die van invloed zijn op de waarde en de be-
trouwbaarheid van de uitkomsten van de toetsing. De QRA-tunnels meet het gemid-
delde veiligheidsniveau van het tunnelsysteem door de prestaties van het systeem, 
uitgedrukt in sterfte, te toetsen aan een getalsnorm. Het model doet dat op basis van 
beperkte parameters en met uit vereenvoudigingen afkomstige invoerwaarden. Dit 
roept de vraag op of de uitkomsten van een dergelijk grof, globaal en eendimensio-
naal meetinstrument voldoende fundament kunnen vormen om uitspraken te doen 
over ‘de’ veiligheid van een tunnelontwerp. De SceA heeft als procesinstrument een 
andere invalshoek dan de QRA-tunnels en is bedoeld voor een locatiespecifieke ver-
dieping van het inzicht in de adequaatheid van het voorzieningenniveau. Het is als 
toetsinstrument diffuus en breed, biedt ruimte voor een eigen interpretatie van de 
toetscriteria en geeft aanleiding tot discussie. Daardoor kan het zijn rol in de praktijk 
onvoldoende waarmaken. 

• Door het verschil in invalshoek, focus en toetsmethodiek hebben de QRA-tunnels en 
de SceA, ondanks hun onvolkomenheden, beide een eigen waarde binnen de risico-
analyse van wegtunnels. De rol van de een kan niet door de ander worden ingevuld. 

Aanbevelingen 

 

1. Richt ook in de toekomst de risicoanalyse bij wegtunnels zodanig in, dat een tunnel-
systeem zowel op prestaties (normen) als op proces (functioneren) wordt beoordeeld. 
Leg daarbij vast welk toetsinstrument tot welk type aanpassingen mag leiden. 

2. Verbeter de kwaliteit van beide toetsinstrumenten. Bij de QRA-tunnels door het be-
trekken van meer parameters en het minder vereenvoudigen van invoerwaarden, aan-
sluitend bij kennis uit bestaand onderzoek. Bij de SceA door de toetsmethodiek nader 
uit te werken en vast te leggen. 
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Ten aanzien van (de selectie van) tunnelincidentscenario’s 
• Voor een SceA met het doel om de werking van het tunnelsysteem te toetsen moet de 

scenarioselectie een in type en ernst gevarieerd scala aan scenario’s bevatten. 
• Bij uitgevoerde SceA’s is de in de HRT voorgeschreven lijst met ongevaltypen beperkt 

gehanteerd. Scenarioanalyseteams selecteerden vooral scenario’s waarbij de inzet van 
hulpdiensten noodzakelijk is, terwijl scenario’s van de andere ongevaltypen niet of ui-
terst sporadisch zijn geanalyseerd. Het advies van de HRT om out of the box te den-
ken (door bijvoorbeeld scenario’s te combineren) is vrijwel niet opgevolgd. 

• De lijst van ongevaltypen in de HRT behoeft herziening. Deze bevat geen ongevaltype 
voor het scenario ‘onwelwording’. De aanduiding ‘giftige stoffen’ bij het ongevaltype 
‘Vrijkomen giftige stoffen’ is een te enge omschrijving van gevaarlijke stoffen die bij 
een emissie specifieke, onderscheidende, ongevalkenmerken hebben. 

Aanbevelingen 
3. Herzie de lijst met ongevaltypen zoals opgenomen in de HRT in het licht van boven-

staande conclusies. Overweeg meer aandacht te geven aan het belang van de selectie 
van scenario’s waarbij geen inzet van hulpdiensten nodig is. 

 
Ten aanzien van tunnelparameters en factoren van invloed 

• Van de vele parameters die aan Nederlandse wegtunnels kunnen worden onderschei-
den is uit bestaand onderzoek van een beperkt aantal de waarden bekend. Tussen de 
lengte, breedte, het aantal buizen, de verkeersintensiteit en het percentage vracht-
verkeer bestaan grote onderlinge verschillen, terwijl met name de hoogte, het aantal 
rijstroken per buis en het hellingspercentage beperkte verschillen vertonen. 

• Het aantal factoren dat invloed heeft op het ontstaan en het verloop van tunnelinci-
denten is zowel bij ongevallen als bij brand beperkt. De factoren van invloed op de 
primaire gebeurtenis bij veel tunnelincidenten, ongevallen, kunnen grotendeels wor-
den herleid tot tunnelparameters. Factoren die van invloed zijn op branden, een se-
cundaire gebeurtenis na pech of ongeval, zijn deels te herleiden tot tunnelparameters. 

• Bij de invloed die factoren hebben op ongevallen gaat het voornamelijk om ongeval-
frequentie, bij de invloed op brand gaat het om brandvermogen, de uitbreidingssnel-
heid van de brand en het kunnen controleren van de brand/ernst van de gevolgen. 

• Onderzoek heeft veel (nieuwe) inzichten in het verloop van tunnelbranden voortge-
bracht. Brandvermogens van HGV’s met conventionele lading blijken die van koolwa-
terstofbranden te kunnen evenaren. Pechbranden bij HGV’s kunnen zich atypisch snel 
ontwikkelen. Branduitbreiding (brandoverslag) is de meest bepalende factor voor de 
gevolgen (wel of niet rampzalig) van een tunnelbrand. De tijd tussen ontstaan en de 
blussing van een tunnelbrand bepaalt of de branduitbreiding kan worden gestopt. 

• Er zijn limieten aan de bestrijdbaarheid van tunnelbranden: twee personenauto’s, per-
sonenauto en een bus, HGV-trekker. Limiet van het brandvermogen is 20-30 MW. 

Aanbevelingen 
4. Verwerk de door onderzoek voortgebrachte (nieuwe) kennis in de inzetprocedures van 

hulpdiensten en het verloop en uitkomsten van incidentscenario’s. 
 
Ten aanzien van scenarioselectie 

• Het afleiden van beslisregels voor de scenarioselectie is op basis van de analyse in dit 
onderzoek niet mogelijk gebleken, evenmin als het aanwijzen van karakteristieke inci-
dentscenario’s voor bepaalde tunnelkenmerken of tunneltypen. 

• Gehele of gedeeltelijke standaardisatie van de te analyseren scenarioset is daarom 
mogelijk en biedt een mate van eenduidigheid en transparantie bij de scenarioselectie. 

• Op basis van de informatie uit dit onderzoek zijn bepaalde typerende kenmerken van 
letselongevallen en branden te benoemen. Deze kennis is van waarde bij de ontwikke-
ling van een standaard scenarioset, met een plausibele schets van scenarioverloop.  

Aanbevelingen 
5. Ontwikkel op basis van de kennis uit dit en andere onderzoeken een onderbouwde en 

gedragen standaard scenarioset ten behoeve van de SceA bij wegtunnels. 
 



 

 

Bijlage A  Interviews experts 
 
 
Interview Haukur Ingason 
Brunskog (Zweden), 13 september 2011 
 
Haukur Ingason werkt bij het Zweedse SP, het Technical Research Institute of Sweden, en 
heeft vooral (internationale) bekendheid gekregen door zijn experimenteel onderzoek naar 
brandgedrag in tunnels. Daarvan zijn de brandproeven in de Runehamartunnel een bekend 
voorbeeld. 
 
What in general are the parameters that influence size and behaviour of tunnel fires most? 
“Heat release rate is less important than fire development. Tunnel parameters that influence 
tunnel fires most are the height, not the width of a tunnel. Furthermore: the height of the 
fuel – is it a pool fire on the floor, or a truck fire with flames close to the ceiling of the tun-
nel? With HGV’s, the most important factor is definitely the type of cover of the cargo – is it 
a hard top or a tarpaulin? It’s ultimately the cargo which decides what level of heat release 
rate the fire will reach at the end. The vehicle itself generates 25-30 MW, the cargo 150-200 
MW.” 
 
Which of those parameters are in your opinion the most important? 
“In terms of influence on fire growth, the shell (cover of the cargo) is the most important 
factor influencing the fire development. Evacuation is most influenced by fire growth, fire 
size has the most influence on the ventilation. The tunnel construction is most influenced by 
the heat release rate and the geometry of the vehicles. Fire spread is also an important fac-
tor influencing the damage to the tunnel construction: if a fire spreads from HGV-1 to HGV-
2 to HGV-3, the heat release rate of the fire is not the sum of that of the three vehicles, 
because when the HRR of HGV-2 is at its peak level, the fire of HGV-1 will already have di-
minished. But the part of the ceiling directly above HGV-3 will be damaged most by the fire, 
because the heat of HGV-1 and HGV-2 will also have reached that part and will have had its 
effect on the ceiling above HGV-3.” 
 
 
Interview Alfred Kersaan 
Utrecht, 7 november 2011 
 
Alfred Kersaan werkt als verkeerskundige en adviseur bij Rijkswaterstaat, op de afdeling 
Operationeel verkeersmanagement, Wegen en Verkeer, van de regionale directie Utrecht. 
 
Zijn er verschillen in verkeersveiligheid tussen wegtunnels en open weggedeelten? 
“In zijn algemeenheid ben ik geneigd te zeggen dat tunnels niet afwijken van de open weg. 
Er gebeuren niet zoveel ongelukken in tunnels, en niet meer dan op de open weg. Ongeval-
len op snelwegen ontstaan doordat mensen met andere dingen bezig zijn, door vermoeid-
heid en concentratieverlies, door rijden onder invloed, door zijdelingse verplaatsingen, door 
afgevallen lading en door pechgevallen en klapbanden. Bij tunnels is dat niet anders. Pas bij 
het escalatiepad na het ontstaan van een incident gaan dingen veranderen ten opzichte van 
open weggedeelten”. 
 
Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan en het verloop van tunnelincidenten? 
“Op de eerste plaats is het jammer dat bij veel ongevalstatistieken geen onderscheid ge-
maakt wordt tussen ongevallen met en zonder letsel. De kritieke factor in de meeste tun-
nels is het ontbreken van een vluchtstrook. Dat is een fors risico. Een vluchtstrook kan ge-
bruikt worden om de rijbaan vrij te maken bij een ongeval, door achteropkomend verkeer 
om uit te wijken bij plotselinge stilstand en door hulpdiensten bij het aanrijden. Als in een 
tunnel de vluchtstrook ontbreekt, heb je te maken met die drie risico’s. Ik houd dan ook een 
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vurig pleidooi om ook in tunnels een vluchtstrook toe te passen. Het weglaten van een 
vluchtstrook moet je niet doen, dat moet je niet willen. Het is een dusdanig risico dat ook je 
QRA herzien moet worden. Ik kan wel begrijpen dat in bepaalde afwijkende situaties een 
vluchtstrook niet nodig is. Voor het overige speelt een goede en voldoende verlichting een 
rol, evenals goede belijning. De hoogte van tunnels is niet cruciaal, want bij een relatief 
lage tunnel is sprake van hoogtedetectie, waardoor het vóór het binnengaan van een tunnel 
al duidelijk is of een voertuig te hoog is voor die tunnel. Verder is een tunnel standaard uit-
gerust met stilstanddetectie, dat is op de open weg niet het geval. Het stilvallen van een 
auto is op zich niet zo erg, het is pas erg als je te laat bent met detecteren, zowel voor de 
weggebruiker als voor de bedienaar van het tunnelsystemen. Pas bij de escalatie van zo’n 
primair incident gaan problemen ontstaan. Een primair incident kan overal gebeuren, ik zie 
daar geen afwijking van tunnels ten opzichte van andere weggedeelten. Maar de escalatieri-
sico’s zijn groter. Dat betekent dat je moet investeren in een heel snelle detectie en in mid-
delen om te beveiligen. Alle Nederlandse rijkstunnels hebben stilstanddetectie, evenals ca-
mera’s. Voor wat betreft de open weg is een derde van het autosnelwegennet voorzien van 
meetlussen, om de 400 en 80 meter. Dat is een significant verschil met de afstand tussen 
meetlussen in tunnels, die is 50 meter. De meetlussen sturen matrixsignaalgevers boven de 
weg aan. Het systeem detecteert op deze manier bijvoorbeeld een file of het stilstaan van 
een voertuig of voertuigen.” 
 
Zijn er nog andere factoren die een rol spelen bij de verkeersveiligheid van tunnels? 
“Licht kan een factor zijn, maar in Nederlandse wegtunnels is zoveel licht dat er geen spra-
ke kan zijn van nachtblindheid. Licht in tunnels is een issue dat al vanaf de jaren vijftig van 
de vorige eeuw de aandacht heeft. In alle tunnels is gezorgd voor een overgangsregime 
tussen de lichtcondities buiten en in de tunnel. Dat is een standaard veiligheidsvoorziening. 
Stress is wel een factor van invloed. Daardoor reageren weggebruikers anders. Daar waar 
objectief gezien de afstanden en rijstrookbreedtes dezelfde zijn, laten weggebruikers toch 
hun snelheid los, omdat ze opgesloten zijn in een ruimte. Hierdoor kunnen snelheidsver-
schillen ontstaan. Snelheden op zich vormen op de weg geen gevaar, maar verschillen in 
snelheid wel. Stress doet zich eerder voor als een tunnel smaller, lager en donkerder oogt. 
Over het algemeen kun je zeggen dat veranderingen in de periferie gevolgen hebben voor 
de rijtaakbelasting. Voorbeelden daarvan zijn bomengroepen of juist heel veel vrije ruimte. 
Het binnenrijden van een tunnel is een extreme vorm van het veranderen van de periferie. 
Als er onrust is vlak voor de tunnel, neem je dat mee in je focus tijdens de rit door de tun-
nel. Je bent dan meer bezig met wat er zojuist gebeurd is dan met wat er vóór je ligt. Een 
pre bij tunnels is dat er geen weefvakken zijn, dat moet je ook niet willen. Je moet de om-
geving zo rustig mogelijk houden voordat je de tunnel in gaat. Maatregelen in de tunnel 
worden bijvoorbeeld doorgetrokken tot vóór de tunnel. Ook snelheidsmaatregelen die de 
tunnel inlopen, gaan vervolgens de hele tunnel door, zodat je in de tunnel niet met veran-
deringen te maken krijgt. Ook al staat er in de tunnel geen file, toch krijg je vóór de tunnel 
al de aanduiding ‘50’ op de matrixborden. Een factor als hellingshoek is niet tunnelspecifiek, 
want die geldt ook voor open weggedeelten. Verder zijn bochten in tunnels niet handig, 
maar dat geldt ook op de open snelweg. Het feit dat je niet weet wat er voorbij een bocht 
gebeurt is van invloed.” 
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lende organisatie van concessiehouders van Italiaanse tolsnelwegen 
Barvw Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels 
BLEVE Boiling liquid expanding vapour explosion 
BZK (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CFD computational fluid dynamics (computermodellen voor stromingsanalyse) 
COB Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimte-

gebruik (afkorting staat voor Centrum voor ondergronds bouwen, de naam bij 
oprichting) 

DCLG Department for Communities and Local Government 
FIT European thematic network on fire in tunnels 
GHOR geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 
GS gevaarlijke stoffen 
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SceA scenarioanalyse 
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