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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oar zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leelbaar en slagvaardig Nederland, stimuieert het COB de dialoog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grand. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actiel op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organlsaties uit het

bedrijlsieven, de overheld alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten al met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habilorum en SKB. Daarnaast heelt het COB een

Memorandum 01 Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

internationale uitwlsselingen met andere landen. COB is mede inltiatielnemer van het nieuwe
onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Dellt Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB al. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt oak een

aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grate nadruk op alstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een locus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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SAMENV A TTING

A. WEGVERKEERTUNNELS

In het kort wordt in dit deel een opsomming gegeven van de in Nederlandse
wegverkeertunnels gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen. Daarbij is aandacht be steed aan
de geschiedenis en het "waarom" van de voorzieningen.
De inventarisatie is toegespitst op de in Rijksbeheer zijnde tunnels.
Een onderverdeling is gemaakt naar de volgende onderdelen:

Geometrie (hst 2);
Civiele/bouwkundige voorzieningen (hst 3);
Technische installaties (hst 4);
Verkeersbeheersing (hst 5);
Voorzieningen t.b.v. calamiteitenbeheersing (hst 6).

GEOMETRIE
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Bouwdienst-documenten:

"Algemene Richtlijnen Tunnel Ontwerp" (ARTO) en
IIHandboek Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp" (SA TO), deel 2.

In appendix 1 zijn van de ge"inventariseerde tunnels de belangrijkste
kenmerken aangegeven.

geometrische

CIVIELE/BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN
De civiele/bouwkundige voorzieningen richten zich op:

verkeersveiligheid (geleide profiel, wandbekleding);
het beperken van schade in/aan tunnel (hittewerende bekleding, riolering,
opvangkelders, wegdek);
vluchten en hulpverlening (vluchtwegen, toegang hulpverlening).

Vaak wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van de IIRichtlijnen vervoer
gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen" (WUT).
Toegang hulpverlening: doel: zorgdragen dat, bij incidenten en de tunnel, hulpverleners te
allen tijde snel de plek van het incident kunnen bereiken.
Dient te worden geregeld in overleg met de plaatselijke brandweer.
Bij de meeste tunnels zijn aan weerszijden van de tunnel dienstwegen aanwezig naar beide
tunnelbuizen vlak voor de in-/uitgang van de tunnel. Bij de meeste tunnels zijn er deuren
h.o.h. < 100m aanwezig waardoor het voor hulpverleners mogelijk is om naar keuze
gebruik te maken van een of beide tunnelbuizen.
Een aantal tunnels wijkt op dit punt in meer of mindere mate af.
Vluchtwegen: doel: het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.
Bij de bouw van de eerste Rijkstunnel werd geen rekening gehouden met het aanbrengen
van een afgescheiden vluchtgang. Bij de renovatie van de tunnels heeft Rijkswaterstaat
daar waar mogelijk de dienstgang in het middenkanaal geschikt gemaakt om tevens te
dienen als vluchtweg. Bij de laatst gebouwde tunnels is bij de bouw reeds rekening
gehouden met de functie van het middenkanaal als vluchtroute.
Bij enkele tunnels is het middenkanaal niet geschikt om te dienen als vluchtroute.
Enkele tunnels werden uitgevoerd zonder middenkanaal; de deuren in de middenwand
worden bij deze tunnels niet gebruikt als vluchtdeuren.
Voor tunnels met een middenkanaal is in de WUT-richtlijnen de inrichtingswijze
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aangegeven.
Geleideprofielen: doel: geleiding van het verkeer; de profielen worden zodanig
vormgegeven dat bij een aanrijding van het profiel de gevolgen voor de voertuigen en de
inzittende daarvan relatief beperkt blijven.
De vroeger toegepaste stoepen (trottoirs) ter weerszijden van de rijbaan zijn verwijderd en
vervangen door zogenaamde General Motors (GM)-profiel of (later) NJ-profielen.
Inmiddels is door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat besloten in voorkomende
gevallen de Stepbarrier toe te passen.
Hittewerende bekleding: doel: het beschermen van de tunnelconstructie in brandsituaties.
In 1980 werd besloten aile belangrijke verkeerstunnels(zowel bestaande als nieuwe
tunnels) te voorzien van een hittewerende bekleding; dit geldt ook voor aquaducten.
De dikte van de bekleding werd zodanig gekozen dat een 2 uur durende felle benzinebrand
kan worden doorstaan. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van spuitmortels. De
laatste jaren wordt, vooral bij nieuw te bouwen tunnels, gebruikt gemaakt van
plaatmaterialen (Promatec).
Wandbekleding: doel: het reflecteren van het licht zodanig dat de zichtbaarheid overal in
de tunnel voldoende is (vooral van belang bij de ingang van de tunnel). Levert een forse
energiebesparing op.
Bij de eerste Rijkstunnels werd op de wand en in de tunnel witte chloorrubberverf
aangebracht. Bij een aantal van deze tunnels werd dit later vervangen door tegels.
De meest recente tunnels zijn voorzien vangeglazuurde keramische tegels.
Bij enkele tunnels zijn de wanden voorzien van verf. Bij 2 tunnels zijn glasal panelen
aangebracht; bij 1 tunnel geemailleerde sandwichplaten.
Riolering, opvangkelders: doel: afvoer en berging van hemelwater, was- en lekwater maar
vooral van eventuele vrijgekomen gevaarlijke stoffen; beperking van het plasoppervlak.
Tot aan de bouw van de Zeeburgertunnel is er bij de bouw van tunnels geen rekening
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels.
Toegepaste rioleringssytemen in het gesloten gedeelte: verholen goten, rioolbuizen met
inlaatputten en goten achter c.q. onder NJ-profielen.
Het afvoersysteem met rioolbuizen en inlaatputten verdient in het algemeen uit
beheerstechnische oogpunt de voorkeur.
Wegdek: doel: goede afwatering; beperking van de vloeistofplas (Lv.m. verdamping) bij
eventuele vrijgekomen gevaarlijke stoffen.
Dwarshelling wegdek meestal minimaal 2%. Bij enkele tunnels in het wegdek van beton,
bij de meeste tunnels van DAB. Het toepassen van ZOAB als toplaag in het gesloten
gedeelte van een tunnel wordt sterk ontraden.

TECHNISCHE INST ALLA TIES
De vermelde technische installaties worden niet altijd expliciet als veiligheidsvoorziening
gebruikt. Veel installaties hebben een tweeledige functie, te weten:

bij normaalbedrijf;
bij calamiteitensituaties.

Bij de voorzieningen wordt vaak verwezen naar de betreffende hoofdstukken van de
"Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen" en de
"Standaardisatie van tunnelinstallaties".
Energievoorziening: doel: het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder
normale omstandigheden (netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden
(noodstroomvoorziening en no-breakvoorziening).
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Tot heden zijn aile in Nederland gebouwde tunnels voorzien van:
een netstroomvoorziening; dit is een MS-aansluiting met over het algemeen een
spanning van 10kV; meestal een aansluiting en toepassing van step up step down
systeem;
een noodstroomvoorziening, doorgaans bestaande uit 3 dieselgeneratoren;
en no-breakvoorziening (met accu's).

Besturingssysteem: doel: het aansturen, bewaken en beveiligen van de tunneltechnische
installaties.
Vroeger werd gebruik gemaakt van relaistechniek: tegenwoordig worden digitale
technieken op uitgebreide schaal toegepast, maar handmatige besturing dient te allen tijde
mogelijk te zijn. Het is mogelijk om voor de besturing een gewone PC te gebruiken;
glasvezeltechniek kan ook t.b.v. het besturingssysteem worden toegepast.
Ventilatie: doel: het verwijderen van vervuilde lucht uit de tunnel. In het algemeen kunnen
2 situaties worden onderscheiden: 'normale' situaties (hoog CO-gehalte bij filevorming) en
calamiteitensituaties (verwijderen gevaarlijke dampen, rook e.d.).
Bij de eerste tunnels (Velsertunnel en Maastunnel) dwarsventilatiesysteem; daarna alleen
nog langsventilatie. Meestal wordt gekozen voor langsventilatie d.m.v. aanjagers; dit is
eenvoudig en goedkoop; tegenwoordig wordt een omkeerbaar ventilatiesysteem
aangebracht.
Verlichting: doel: te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel om een verkeersveilige
afwikkeling te bereiken. Dit geldt in het bijzonder bij de ingang van de tunnel i.v.m. het
JJzwarte gat" effect.
In Nederland wordt tot nu toe vrijwel altijd lijnverlichting ge'installeerd.
De overgang van buiten naar binnen wordt meestal gevormd door zonwerende rooster van
het zondoorlatende type. De oplossing met symmetrische verlichting (toegepast bij 2
tunnels) is economisch niet concurrerend met een zonwerend rooster.
Na een proef bij de Velsertunnel is voor de Wijkertunnel besloten over te stappen op
tegenstraalverlichti ng.
Branddetectie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen: doel: het zo vroeg mogelijk
ontdekken van brand en het beschikbaar stell en van brandbestrijdingsmiddelen aan de
tunnelgebruikers en de hulpverleners.
Rijkswaterstaat past de volgende twee (passieve) detectiemethoden toe:

Het continu bewaken van het verkeer (snelheidsonderschrijdingssysteem en CCTV);
Detectie via de weggebruiker (via intercomsysteem in de hulpposten).

Voor het publiek zijn poederblussers zowel links als rechts van de weg beschikbaar;
tevens is in elke hulppost een slanghaspel (voor blussen met water onder toevoeging van
"Iightwater") beschikbaar. Voor brandbestrijding door de brandweer is in elke hulppost een
Storz-koppeling aangebracht; over het algemeen kan met de aangebrachte voorzieningen
gedurende 1 uur met max. 2m3 per minuut worden geblust. Suppletie mogelijkheden (door
de brandweer) zijn aanwezig.
Pompinstallaties: doel: het afvoeren van regenwater, lekwater, schoonmaakwater,
bluswater en eventuele, bij ongevallen vrijgekomen, (gevaarlijke vloeistoffen.
Aile tunnels zijn voorzien van drainagepompinstallaties in principe bestaande uit een
waterkelder en een pompinstallatie. In principe voeren pompinstallaties af op het meest
nabij gelegen oppervlaktewater.
Communicatie: doel: informatie overdracht van en naar tunnelgebruikers en hulpverleners.
Het betreft de volgende installaties:

Intercominstallatie (in hulppost) voor gestrande automobilisten om contact op te
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nemen met de operator in de controlekamer;
luidspreker- omroepsysteem om het publiek te informeren over de reden van
stremmingen of om aanwijzingen te geven bij noodzakelijke ontruimingen van de
tunnel;
hoogfrequent radiocommunicatiesysteem (HF-installatie) waarmee de hulpdiensten
verbindingen kunnen onderhouden met de buitenwereld;
directe telefoonlijn naar hulpdiensten;
gesloten televisiesysteem (CCTV-installatie).

Overdruk: doel: het voorkomen dat rook en/of gevaarlijke dampen binnendringen in het
middenkanaal (vluchtroute), de ruimte boven de pompenkelders en de gebouwen.

VERKEERSBEHEERSING
Verkeersbeheersing is in de normale bedrijfssituatie een belangrijk hulpmiddel voor een
veilige afhandeling van het verkeer. Daarnaast heeft de verkeersinstallaties een belangrijke
functie bij het voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties.
Hoogtedetectie: doer: voorkomen dat te hoge voortuigen de tunnel binnenrijden zodat
installatiedelen aan het plafond niet worden beschadigd.
Niet bij aile tunnels is een hoogtedetectiesysteem aangebracht.
Signalering, verkeersdetectie: doel: een veilige doorstroming van het verkeer bij
filevorming, rijstrookblokkering en het werk in uitvoering.
Detectielussen in het wegdek meten de snelheid en de dichtheid van het verkeer en op
basis van deze informatie worden de signaalgevers op het in de rijrichting ervoor gelegen
portaal aangestuurd. Bij het overschrijden van een bepaalde snelheid wordt een signaal
aan de operator gegeven. Het afkruizen van rijstroken moet handmatig door de operator
gebeuren.
In ontwikkeling is het gebruik van de CCTV-installatie voor het detecteren van voertuigen
en het aansturen van het verkeersgeleidingssysteem.
Verkeerslichten: doel: het kunnen stoppen van het verkeer.
Verkeerslichten worden in elk geval voor de ingang van een tunnel aangebracht indien:

een hoogtedetectie aanwezig is
verplaatsbare middenbermdoorsteken aanwezig zijn.

Afsluitbomen: doel: voorkomen dat het verkeer afgesloten wegen of weggedeelten kan
berijden.
Afsluitbomen (slagbomen) worden in hoofdzaak gebruikt voor:

het afsluiten van dienstwegen bij de in- en uitgang van tunnels;
het afsluiten van de rijbaan bij op rood staande verkeerslichten.

Verwijderbare middenbermbeveiliging: doer: afsluiting van een middenbermdoorsteek, die
geopend kan worden Lv.m. hulpverlening bij calamiteiten of bij tegenverkeer situaties.
Deze voorziening wordt vaak VEVA (verplaatsbare vangrail) genoemd. De VEVA bestaat
doorgaans uit een 10 plaatstalen elementen van 7 m lengte met onder elk element wielen
waarvan enkele worden aangedreven. De bediening kan zowel ter plaats (vanuit de
bedieningskaste in de zijberm) als op afstand (de controlekamer) geschieden.
Deze voorziening is bij 5 tunnels aangebracht.

VOORZIENINGEN T.B.V. CALAMITEITENBEHEERSING
Het is van groot belang al in het ontwerp-stadium na te denken over de mogelijkheden om
het aantal ongevallen te beperken en de gevolgen van en optredend ongeval te beperken.
Risicoreducerende maatregelen: doel: het reduceren van de kans op c.q. de gevolgen van
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ongevallen in een tunnel.
Bij het afwegen van te nemen maatregelen spelen een aantal, nog niet opgeloste,
vraagstukken een rol: de mate van risicoreductie van een maatregel, de betrouwbaarheid
van installaties, een norm voor intern risico (weggebruikers) en de afweging tussen
anticipatie (het voorkomen) en veerkracht (het genezen).
Maatregelen bij calamiteiten: doel: het beperken van de gevolgen van ongevallen.
Bij de meeste tunnels kan, ingeval van een calamiteitensituatie, de tunnelbediening een
vooraf in de tunnelbesturing geprogrammeerd calamiteitenprogramma inschakelen d.m.v.
een calamiteitenknop. Met deze calamiteitenbesturing wordt een aantal maatregelen
automatisch getroffen.
Aanvalsplan brandweer: doel: het vooraf vastleggen van de benaderingswijze van de
hulpverlening.
Door de plaatselijke brandweer wordt, in overleg met de tunnelbeheerder, een zogenaamd
aanvalsplan opgesteld waarin zaken worden opgenomen als:

een situatieschets van de tunnel met toeleidende wegen;
de procedure voor de benadering van de plaats van het incident.

Publieksvoorlichting: doel: meer bekendheid geven aan de voorzieningen in de tunnels die
de verkeersdeelnemers ten dienst staan.
Bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat is in juli 1996 een project gestart met als doel het
verbeteren van de informatievoorziening door voorlichting aan de weggebruiker.

CONCLUSIES
Bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat bestaan tegenwoordig enkele richtlijnen voor het
aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen in tunnels.
De veiligheidsvoorzieningen van een te bouwen tunnel worden vastgelegd in overleg met
de plaatselijke autoriteiten (brandweer).
Bij de Bouwdienst is de huidige praktijk zo dat aile nieuwe belangrijke verkeerstunnels, die
worden uitgevoerd als zinktunnel, geschikt worden gemaakt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen (dus ook indien geen gevaarlijke stoffen worden toegelaten). Deze keus
is gemaakt omdat de meerkosten voor zinktunnels gering zijn.
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de mate waarin een bepaalde maatregel het risico
voor de tunnel en de tunnelgebruikers verlaagd.
De betrouwbaarheid en effectiviteit van de meeste veiligheidsvoorzieningen zijn niet
systematisch onderzocht. Van de technische installaties is alleen de betrouwbaarheid van
de brandblusinstallties en de GEB (openbare net)-aansluiting onderzocht.
Er bestaan geen normwaarden voor de veiligheid in tunnels.
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B. SPOORTUNNELS

Een onderverdeling is gemaakt naar de volgende onderdelen:

- Geometrie
- Civiele/bouwkundige voorzieningen
- Technische installaties
- Verkeersbeheersing
- Voorzieningen t.b.v. calamiteitenbeheersing

GEOMETRIE

In appendix II zijn van de ge'inventariseerde tunnels de belangrijkste geometrische

kenmerken aangegeven.

CIVIELE/BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Toegang hulpverlening: doel: zorgdragen dat, bij incidenten in de tunnel, hulpverleners te

allen tijde snel de plek van het incident kunnen bereiken.

In geen van de spoortunnels is een separate voorziening aangebracht om als toegang

voor de hulpverleners te dienen. Er wordt gebruik gemaakt van de vluchtwegen.

Vluchtwegen: doel: het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.

In geen van de tunnels is een separate vluchttunnel aangebracht, maar wordt indien

aanwezig gebruik gemaakt van de nevenliggende buis.

Geleide profielen: doel: geleiding van de trein; de profielen worden zodanig vormgegeven

dat bij een aanrijding van het profiel de gevolgen voor de trein en de inzittenden daarvan

relatief beperkt blijft. Bij goederentreinen ligt het accent op voorkomen van

gevolgschade door lekkage en dergelijke. De geleiding zorgt ervoor dat na een

ontsporing de wand van een ketelwagen niet langs de tunnelwand schuurt.

In aile tunnels bevinden zich voorzieningen om de gevolgen van een ontsporing te

beperken in de vorm van een geleideprofiel.

Hittewerende bekleding: doel: het beschermen van de tunnelconstructie in

brandsituaties.

Geen van de spoortunnels is structureel voorzien van een hittewerende bekleding.

Wandbekleding: doel: het beperken van geluidsoverlast.

Geen van de spoortunnels is voorzien van wandbekleding als geluidsmaatregel. Bij

stations wordt dit wel toegepast.

Riolering, opvangkelders inclusief waterafvoer: doel: afvoer en berging van hemelwater,

was- en lekwater.

Voor de opvang en afvoer van regenwater en lekwater zijn in de tunnels en bij de

toeritten voorzieningen getroffen.
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Bovenbouw: doel: doorvoer van de krachten op de rails op de tunnelconstructie en zo

mogelijk demping van het geluid.

In de meeste tunnels wordt het spoor in ballastbed gelegd. Uitzondering is de

Hemspoortunnel en delen van de Schipholspoortunnel waar het spoor direct op de

betonconstructie gemonteerd is.

Waterkering: doel: het beschermen van de tunnel en stadsdelen tegen overstroming.

Deze voorziening is alleen in de Williemspoortunnel aanwezig.

TECHNISCHE INSTALLATIES

Energievoorziening: doel: het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder

normale omstandigheden (netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden

(noodstroomvoorziening en no-breakvoorziening).

Voor de energievoorziening is elke tunnel voorzien van een netstroomaansluiting. In

verband met de bedrijfszekerheid van de belangrijkste installaties in de tunnel, is vaak

een noodstroomvoorziening en een no-breakinstallatie aanwezig.
Besturingssysteem: doel: het aansturen, bewaken en beveiligen van de tunneltechnische

installaties.

Voor sturing, signalering en bediening van de tunneltechnische installatie vervult het

besturingssysteem een essentiele rol. De verschillen in uitvoering zijn groot.

Ventilatie: doel: het verwijderen van vervuilde lucht en rook uit de tunnel.

Niet elke tunnel is voorzien van een mechanische ventilatiesysteem. Natuurlijke

ventilatie en langsventilatie zijn toegepast. Dwarsventilatie is niet toegepast.

Licht- en krachtinstallatie: doel: te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel voor

orientatie van reizigers en personeel. Te zorgen voor aansluitpunten t.b.v. onderhoud en

hulpverleners.

De belangrijkste veiligheidsvoorziening in spoortunnels is de orientatieverlichting. De
installatie is zo uitgevoerd, dat bij stroomuitval of beschadiging van kabels de verlichting

blijft branden.

Branddetectie: doel: het zo vroeg mogelijk ontdekken van brand en rookgassen.

Niet in aile spoortunnels is brand detectie toegepast. Zowel handmelders als

automatische systemen worden toegepast.

Pompinstallatie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen: doel: het beschikbaar stellen

van brandbestrijdingsmiddelen aan hulpverleners, personeel en reizigers.
Voor het blussen van de brand gaat de voorkeur uit naar blussystemen in de trein. In

spoortunnels is vaak een blusleiding voorzien zodat de brandweer de brand in de tunnel

kan bestrijden.

Communicatie/informatie: doel: informatie overdracht van en naar treinreizigers,
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treinpersoneel en hulpverleners.

De volgende communicatiesystemen zijn meestal aanwezig. Radiografie ten behoeve
van Telerail, brandweer en spoorwegpolitie. Telefoons in de tunnel en technische
ruimten.

Overdruk: doel: het voorkomen dat stof en gassen binnendringen in vluchtwegen en

technische ruimten.

Overdruksystemen zijn alleen toegepast in technische ruimten, en alleen in de

Schipholspoortunnel.

Aarding: doel: beperking van zwerfstromen en voorkoming van gevaarlijke

aanraakspanningen.

In verband met mogelijke zwerfstromen van de tractievoeding wordt aarding van de

bewapening toegepast. De installatie onderdelen zijn voorzien van een veiligheidsaarde.

VERKEERSBEHEERSING

Verkeersleiding/verkeersmaatregelen: doel: goede afwikkeling van het treinverkeer.

De verkeersleiding regelt het treinverkeer (automatisch) in de tunnel.

In speciale situaties worden verkeersmaatregelen toegepast om het risico te vermijden.

Met name het niet tegelijkertijd aanwezig zijn van een goederentrein en een reizigerstrein

in de Velserspoortunnel is zo'n verkeersmaatregel.

Seinen in tunnels: doel: het kunnen stoppen van het treinverkeer.

De verkeersleiding regelt met seinen het treinverkeer. Hiermee worden aanrijdingen

voorkomen. In de tunnel wit men voorkomen dat treinen stoppen om het risico te

beperken. Ais veiligheidsmaatregel voor de tunnel zijn seinen derhalve niet

aanbevelenswaardig.

Materieelbeperking: doel: beperking van kans op aanrijding.

Aileen in uitzonderlijke situaties kan een kans op aanrijding ontstaan. Dit speelt alleen bij

de Velserspoortunnel, die eigenlijk te smal is voor twee brede goederentreinen. Voor

uitzonderlijk vervoer gelden aparte maatregelen.

Automatische treinbe"invloeding: doel: het kunnen stoppen van het treinverkeer.

De automatische treinbe'invloeding regelt de maximum snelheid of het stoppen van een

trein, als de machinist de seinen negeert. Hiermee worden aanrijdingen voorkomen. In

het algemeen geldt. Dat stoppen van treinen in tunnels niet gewenst is.

Treinstilstandssingnalering: doel: registreren van stilstaande trein.

Ais er geen seinen of stations in de tunnel aanwezig zijn betekent elke stilstaande trein

een onregelmatigheid. Bij de verkeersleiding komt dit signaal binnen en worden adequate

veiligheidsmaatregelen genomen. In elke tunnel is treinstilstandssignalering aanwezig

VOORZIENININGEN T .B.V. CALAMITEITENBEHEERSING

8



Maatregelen bij calamiteiten: doel: beperking van de gevolgen van ongevallen in de

tunnel.

Voor afwikkeling van een calamiteit voigt de verkeersleiding een vaste procedure.

Aanvalsplan brandweer: doel: het vooraf vastleggen van de benaderingswijze van de

hulpverlening.

Voor de tunnels heeft de brandweer een aanvalsplan gemaakt.

Publieksvoorlichting: doel: meer bekendheid geven aan de voorzieningen in tunnels.

De voorlichting naar het publiek gebeurt alleen tijdens een ramp door het treinpersoneel.

Hulpverleningsoefeningen: doel: meer bekendheid geven aan de voorzieningen in

tunnels.

Er vinden geregeld hulpverleningsoefeningen in tunnels plaats.
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C METRO- EN TRAMTUNNELS

Een onderverdeling is gemaakt naar de volgende onderdelen:
Geometrie
Civiele/bouwkundige voorzieningen
Technische installaties
Verkeersbeheersing
Voorzieningen t.b.v. calamiteitenbeheersing

GEOMETRIE
In dit hootdstuk worden van de diverse tunnels de volgende ascepten beschreven:

de doorsnede;
het langsprotiel;
de stations in de tunnel.

Civiele/bouwkundige voorzieningen: doel: zorgdragen dat, bij incidenten in de tunnel,
hulpverleners te allen tijde snel de plek van het incident kunnen bereiken.
Hierin wordt de situatie van de nieuwe Beneluxlijn aangegeven.
Vluchtwegen: doel: het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.
Naast de geschiedenis en huidige situatie wordt ook de ontwikkelingen bij de nieuwe
Noord/Zuid lijn toegelicht.
Geleideprotielen: doel: geleiding van de metro; de protielen worden zodanig vorm gegeven
dat bij een aanrijding van het protiel de gevolgen voor de metro en de inzittende daarvan
relatiet beperkt blijven.
Bij de bestaande metrolijnen en de Amsterdamse Noord/Zuidlijn is/wordt een betonnen
geleide constructie toegepast.
Hittewerende bekleding: doel: het beschermen van de tunnelcontructie in brandsituaties.
In de bestaande stations is hierin voorzien door hittewerende bekleding aan te brengen.
Wandbekleding: doel: het beperken van geluidsoverlast.
Uitgangspunt voor de Rotterdamse metro is een wandbekleding met een lage vuur-
belasting en een hoge hitte bestendigheid.
Riolering, opvangkelders inclusief waterafvoer: doel: atvoer en berging van hemelwater,
was- en lekwater.
Op het laagste punt van de tunnels en bij de ingangen zijn pompkelders aanwezig.
Bovenbouw: doel: doorvoer van de krachten op de rails op de tunnelconstructie. Demping
van het geluid.
In Amsterdam en Rotterdam geschiedt dat d.m.v. railstoelen. In Den Haag worden de
tramrails verzonken in het beton aangebracht.
Waterkering: doel: het beschermen van tunnel- en stadsdelen tegen overstromingen bij
lekkage van de onder water gelegen tunnelbuis.
In Rotterdam zijn in de metrotunnels voorzien van waterkeringen.

TECHNISCHE INST ALLA TIES
Energievoorziening: doel: Het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder
normale omstandigheden(netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden
(noodstroomvoorziening en no-breakvoorziening).
Zowel in Rotterdam als Amsterdam wordt gebruik gemaakt van een gelijkstroom net voor
de tractie en een separaat net voor de overige installaties.
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Ventilatie: doel: het verwijderen van vervuilde \ucht (rookgassen bij brand) in de tunnel.
De bestaande tunnels zijn niet voorzien van een mechanische ventilatie. Voor de nieuwe
Noord/Zuidlijn in Amsterdam worden de stations voorzien van mechanische ventilatie.
Verlichting: doel: te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel voor orientatie van reizigers
en personeel; te zorgen voor aansluitpunten t.b.v. onderhoud en hulpverleners.
De bestaande tunnels zijn voorzien van een noodverlichting gevoed door accubatterijen.
Branddetectie: doel: het zo vroeg mogelijk ontdekken van brand en rookgassen.
In de huidige metrotunnels en stations is geen automatische detectie aanwezig.
Pompinstallatie, brandblusinstallaties, brandblusmiddelen: doel: het beschikbaar stellen van
brandbestrijdingsmiddelen aan hulpverleners, personeel en reizigers.
In de diverse tunnels zijn verschillende systemen aanwezig. Er is geen uniformiteit te
vinden.

VERKEERSBEHEERSING
Automatische trein besturing (ATB): doel: het kunnen stoppen van het metroverkeer.
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is een ATB systeem aanwezig.

VOORZIENINGEN T .B. V. CALAMITEITENBEHEERSING
Er zijn voor aile metrotunnels aanvalsplannen van de brandweer aanwezig en er vinden
regelmatig oefeningen plaats, er is echter geen planning daarvan aangetroffen.
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INLEIDING

Dit rapport is gemaakt in het kader van het CUR/COB project N110: "Veiligheid tunnels bij
calamiteiten en voor gebruikers". Het betreft het eindresultaat van Taak 1 "Inventarisatie
veiligheidsvoorzieningen in tunnels".

Het beoogde projectresultaat van Taak 1 was: "een nationale (en internationale)
inventarisatie van de stand van zaken t.a.v. veiligheidsvoorzieningen in tunnels (zoals
installaties, bouwtechnische voorzieningen, vluchtroutes, enz.), alsmede van de bij
ontwerp en selectie betrokken argumenten en overwegingen (inclusief kosten)".
In verband met de beschikbare tijd zijn voor buitenlandse tunnels alleen enkele recent
gebouwde spoortunnels beschouwd. Van deze tunnels zijn die voorzieningen beschouwd
die duidelijke afwijkingen vertonen ten opzichte van de in Nederlandse tunnels
gebruikelijke voorzieningen.
Ook is in verband met de beschikbare tijd afgezien van het geven van een kostenindicatie.

Aangezien er zowel bij het ontwerp als bij het beheer per categorie tunnel verschillende
(overheids)diensten betrokken zijn is de volgende onderverdeling gemaakt:
A Wegverkeertunnels
B Spoorweg tunnels
C Metrotunnels
Deze categorieen worden in het rapport gescheiden behandeld.
Per categorie worden de toegepaste veiligheidsvoorzieningen behandeld waarbij de
voorzieningen naar functie in groepen worden onderverdeeld.

Getracht is zoveel mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:
waarom wordt de voorziening aangebracht;
welke eisen worden er aangesteld; indien relevant de historie/ontwikkeling meenemen;
is de betrouwbaarheid/effectiviteit systematisch onderzocht en/of getest; zijn er
maatregelen getroffen om deze te vergroten;
wat zijn de leemten in kennis bij de voorziening, nieuwe ontwikkelingen.

Gebleken is dat het niet altijd even duidelijk is waarom een bepaalde voorziening is
aangebracht of weggelaten; dit geldt in het bijzonder voor metrotunnels.
Naar de betrouwbaarheid/effectiviteit van de installaties is slechts zeer beperkt onderzoek
gedaan; in het rapport is alleen bij de conclusies hier aandacht aan besteed.
De leemten in kennis zullen in het kader van N120 (beveiligingsconcept ondergrondse
bouwwerken) in beeld worden gebracht.

Een lijst met onder andere normen en richtlijnen voor veiligheidsvoorzieningen in tunnels is
te vinden in de literatuurlijst achterin dit rapport.
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A VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN WEGVERKEERSTUNNELS

A.1 INLEIDING

Veiligheid in tunnels is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt door het
toenemend aantal tunnels.
De weggebruiker mag verwachten dat aan het gebruik van een tunnel geen extra grote
risico's zijn verbonden. De veiligheid in een tunnel dient daarom op een aanvaardbaar
niveau te staan t.O.V. de veiligheid op een vergelijkbaar wegdeel.

De veiligheid van de weggebruiker dient centraal te staan bij het ontwerp van een tunnel;
veiligheid moet echter wel betaalbaar blijven. Bij het ontwerp dient daarom een optimaal
evenwicht te worden gezocht tussen de veiligheidsvoorzieningen en de kosten daarvan.
In het verleden is vaak naar een optimale veiligheid in tunnels gestreefd. Het gevolg
hiervan is dat dure en wellicht onnodige voorzieningen zijn aangebracht. Beter zou het zijn
om allereerst de vraag te beantwoorden welke risico's men aanvaardbaar acht en van
daaruit het ontwerp ter hand te nemen.
Een belangrijk instrument bij het bepalen van de risico's is de risico-analyse. Door het
ontbreken van goede statistiek t.a.v. calamiteiten is het moeilijk om in absolute zin de
risico's te kwantificeren. Voor toepassing in relatieve zin (het vergelijken van
alternatieven) is de risico-analyse een geschikt middel.

Bij de Bouwdienst wordt er naar gestreefd om voor aile veiligheidsvoorzieningen in tunnels
zowel de kosten als de invloed op de risico's in de tunnel in beeld te brengen. Hierbij
speelt de betrouwbaarheid van de voorziening een belangrijke rol. Een duur maar
ingewikkeld systeem levert niet automatisch meer veiligheid op dan een eenvoudig,
goedkoop systeem.
Bij het ontwerp van een installatie dient veel meer dan voorheen nagedacht te worden
over het eventueel toepassen van het "failsafe" principe. Bij besturingen met digitale
techniek dient te worden nagedacht over beveiliging met relais techniek. Ook kan
handmatige overbrugging in bepaalde gevallen de veiligheid vergroten.

In het kort wordt in dit deel een opsomming gegeven van de in Nederlandse wegverkeers-
tunnels gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de
geschiedenis en het "waarom" van de voorzieningen.
De inventarisatie is toegespitst op de volgende, in Rijksbeheer zijnde, tunnels:
Velsertunnel, Coentunnel, Beneluxtunnel, Schipholtunnel, Heinenoordtunnel, Vlaketunnel,
Drechttunnel, Margriettunnel, Botlektunnel, Zeeburgertunnel, Noordtunnel en Wijkertunnel.
Een onderverdeling is gemaakt naar de volgende onderdelen:

Geometrie (hst 2);
Civiele/bouwkundige voorzieningen (hst 3);
Technische installaties (hst 4);
Verkeersbeheersing (hst 5);
Voorzieningen t.b.v. calamiteitenbeheersing (hst 6).
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A.2 GEOMETRIE

In de "Algemene Richtlijnen Tunnel Ontwerp" (ARTO, [1]) wordt in algemene zin aangege-
ven hoe de geometrie van een tunnel tot stand dient te komen.

In het Bouwdienst document "Handboek Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp"
wordt in deel 2 "dwars- en lengteprofielen" specifiek aandacht besteed aan:

alignement;
hellingen;
stroken;
dwarsprofiel (profiel van vrije ruimte);
middenkanaal;
calamiteiten.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
tunnels in (stads)autosnelwegen;
tunnels in niet-autosnelwegen;
treintunnels;
tram/metrotunnels.

(SA TO)

In het SA TO-document is een lijst met technische stukken (richtlijnen e.d.) die voor het
opstellen van het document zijn gebruikt opgenomen.
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A.3 CIVIELE/BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

De civiele/bouwkundige voorzieningen richten zich op:
verkeersveiligheid (geleideprofielen, wandbekleding);
het beperken van schade in/aan de tunnel (hittewerende
opvangkelders, wegdek);
vluchten en hulpverlening (vluchtwegen, toegang hulpverlening).

bekleding, riolering,

Bij de voorzieningen zal steeds worden verwezen naar de betreffende hoofdstukken van
de "Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen" verder
genoemd "WUT" [2].

Achtereenvolgens worden de volgende veiligheidsvoorzieningen besproken:

A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.6
A.3.7

A.3.1

Doel:

Toegang hulpverlening
Vluchtwegen
Geleideprofielen
Hittewerende bekleding
Wandbekleding
Riolering, opvangkelders
Wegdek

Toegang hulpverlening

Zorgdragen dat, bij incidenten in de tunnel, hulpverleners te allen tijde snel de
plek van het incident kunnen bereiken.

De bereikbaarheid van de tunnel door hulpdiensten dient te worden geregeld in overleg
met de plaatselijke brandweer.
In een door de brandweer, in overleg met de beheerder, op te stellen aanvalsplan (zie
A.6.2) staat aangegeven hoe de brandweer bij een calamiteit in de tunnel de hulpverlening
tot stand brengt.
Van belang is dat de brandweer veelal voorkeur heeft om haar eerste inzet te plegen
vanuit de niet-calamiteitenbuis om te voorkomen dat hulpverleners direct in een gevaarlijke
situatie terecht komen.

Bij de Coentunnel, de Beneluxtunnel, de Drechttunnel, de Botlektunnel, de
Zeeburgertunnel, de Noordtunnel en de Wijkertunnel is de situatie als voigt:
aan weerszijden van de tunnel zijn er dienstwegen aanwezig naar beide tunnelbuizen vlak
voor de in-/uitgang van de tunnel. In al deze tunnels zijn er vluchtdeuren h.o.h. < 100m
aanwezig naar het middenkanaal. Hierdoor is het voor hulpverleners mogelijk om naar
keuze gebruik te maken van een of beide tunnelbuizen.

Bij de Velsertunnel is de situatie als voigt:
aan weerszijden van de tunnel zijn er dienstwegen aanwezig naar beide tunnelbuizen vlak
voor de in-/uitgang van de tunnel. In deze tunnel zijn er alleen vluchtdeuren aanwezig bij
de gebouwen en de middenpompenkelder. Hulpverlening vindt vrijwel altijd alleen plaats in
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de buis waar de calamiteit zich heeft voorgedaan.
Bij de Schipholtunnel vindt de hulpverlening alleen plaats in de buis waar de calamiteit zich
heeft voorgedaan. Er is geen middenkanaal; in de middenwand en in de oostelijke buiten-
wand (de wand naar de aangrensende tunnel op het terrein van Schiphol) bevinden zich
elk 2 deuren, dit zijn geen vluchtdeuren en deze worden in principe ook niet gebruikt voor
hulpverlening. De hulpverleners rijden aan of met het verkeer mee over de vluchtstrook die
eindigt bij de ingang van de tunnel of tegen het verkeer in.
Na het gereedkomen van de 2e Schipholtunnel wordt in de 1e Schipholtunnel een vlucht-
gang aangebracht.

Bij de Heinenoordtunnel is geen middenkanaal aanwezig. In de middenwand bevinden zich
in totaal 7 deuren (h.o.h. ca 100m), dit zijn geen vluchtdeuren. T.b.v. de hulpverlening is
het wel mogelijk om gebruik te makenvan deze deuren.

Bij de Vlaketunnel is een middenkanaal van beperkte breedte aanwezig, dit kanaal is niet
geschikt als vluchtroute. In de middenwand is een deur aanwezig ter plaatse van de
middenpompenkelder, dit is geen vluchtdeur; deze deur kan wel worden gebruikt t.b.v. de
hulpverlening. In deze tunnel is in elke tunnelbuis een vluchtstrook aanwezig.

A.3.2 Vluchtwegen

Doel: Het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.

A.3.2.1 Geschiedenis

Bij de bouw van de eerste Rijkstunnels werd geen rekening gehouden met het aanbrengen
van een afgescheiden vluchtgang. Begin jaren 80 werd, mede naar aanleiding van de
brand in de Velsertunnel in 1978, besloten om de tunnels geschikt te maken voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen en om een aantal veiligheidsvoorzieningen aan te passen.
Rijkswaterstaat heeft toen besloten om, in de reeds bestaande tunnels, daar waar mogelijk
de dienstgang in het middenkanaal geschikt te maken om tevens te dienen als vluchtweg.

A.3.2.2 Huidige situatie

De situatie in de Rijksverkeerstunnels is momenteel als voigt:

De Velsertunnel, gebouwd tussen 1954 en 1957, heeft een middenkanaal dat is verdeeld
in 3 lagen. De bovenste en de onderste laag vormen de aanvoerkanalen voor de
dwarsventilatie; de middelste laag, met een hoogte van 1,50m doet dienst als kabel- en
leidingenkanaal. Het middenkanaal is niet geschikt om te dienen als vluchtroute. Er zijn in
de tunnelbuizen alleen deuren t.p.v. de eindportalen, de ventilatiegebouwen en de
middenpompenkelder; deze kunnen worden gebruikt als vluchtdeuren en als toegang voor
de hulpverlening.
De vluchtroute komt hierbij uit in de gebouwen; ter plaatse van de middenpompenkelder is
alleen een doorsteek naar de andere tunnelbuis mogelijk.
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De Coentunnel en de Beneluxtunnel, gebouwd tussen 1961 en 1966, resp. 1963 en
1967, hebben beide een middenkanaal dat vanuit de tunnelbuizen kan worden bereikt via
deuren om de ca. 100m. Dit middenkanaal had 2 functies: het diende als dienstgang (de
controlekamer was indertijd in het middenkanaal aangebracht nabij een van de
bedieningsgebouwen) en het diende als ventilatiekanaal voor de semi dwarsventilatie.
Het middenkanaal van beide tunnels doet nu tevens dienst als vluchtweg.

De Schipholtunnel (1964-1966), de Heinenoordtunnel (1965-1969) en de Kiltunnel (1974-
1978) werden uitgevoerd zonder middenkanaal. De deuren in de middenwand worden niet
gebruikt als vluchtdeuren maar worden soms gebruikt door het bedienend personeel bij
werkzaamheden; ze kunnen echter in principe wel door de brandweer worden gebruikt
voor de benadering van een ongeval. Na het gereedkomen van de 2e Schipholtunnel wordt
in de 1e Schipholtunnel een vluchtgang aangebracht.

De Vlaketunnel (1972-1975) is voorzien van een middenkanaal, hoewel slechts 1m breed.
Dit middenkanaal dient als kabel- en leidingenkanaal. Het gesloten gedeelte van deze
tunnel is slechts 327m lang. De enige deur tussen de tunnelbuis en het middenkanaal is
ter plaatse van de middenpompenkelder en wordt niet gebruikt als vluchtdeur.

De Drechttunnel (1973-1977) en de Botlektunnel (1976-1980) hebben een middenkanaal
(de Drechttunnel zelfs twee), waarbij de kabels en leidingen in een aparte verdieping in dit
kanaal zijn ondergebracht. Het middenkanaal doet dienst als vluchtroute.

Uit het bovenstaande blijkt dat in het verleden aan vluchtmogelijkheden weinig aandacht is
besteed. Resultaat hiervan is dat de vluchtmogelijkheden van tunnel tot tunnel nogal
verschillen.

Bij de later gebouwde tunnels (de Zeeburgertunnel, de Noordtunnel en de Wijkertunnel) is
bij de bouw reeds rekening gehouden met de functie als vluchtroute van het
middenkanaal.

De "WUT-richtlijnen" [2] geven op bladzijde 13 aan dat bij nieuw te bouwen tunnels:
er voldoende vluchtmogelijkheden moeten zijn;
indien een afgescheiden vluchtgang wordt aangebracht, deze bij een calamiteit onder
overdruk moet worden gezet;
indien de tunnel wordt voorzien van een middenkanaal (wat bij zinktunnels in autosnel-
wegen in het algemeen zal worden gedaan) deze dient te worden ingericht als
vluchtroute overeenkomstig bijlage 3 van de richtlijnen.

De vluchtmogelijkheden hebben met deze richtlijnen terecht meer aandacht gekregen. Het
is noodzakelijk om bij elke tunnelachtige constructie na te den ken over
vluchtmogelijkheden en over de benadering van de tunnel door hulpverleners in geval van
calamiteiten.

Bij opstellen van deze richtlijnen hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:
de tunnelgebruiker zal de voorkeur geven aan het verlaten van de tunnel via de tunnel-
buis, vooral als de uitgang van de tunnel gezien kan worden;
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de mens bezit een natuurlijke drang om in de richting van het licht te vluchten;
bij het ontwerpen van vluchtvoorzieningen zal steeds in gedachten moeten worden
gehouden dat het gedrag van mensen in een calamiteitensituatie onvoorspelbaar is; de
praktijk leert dat het heel moeilijk is om mensen er toe te brengen een deur te openen
als zij niet weten wat er achter de deur aanwezig is;
de vluchtroute zal zo eenvoudig en logisch mogelijk moeten zijn; enkele basisregels
hierbij zijn:
a. duidelijk aangeven van de toegang tot de vluchtroute;
b. een heel duidelijke, eenduidige aanduiding van de te volgen route;
c. indien mogelijk van de calamiteit af vluchten;
d. een eenmaal gekozen richting moet aangehouden worden;
e. in de route geen doodlopende gangen of ruimten opnemen;
f. geen obstakels op de vloer en aan de wand;
g. goede verlichting zodat ook slechtzienden kunnen zien waar zij lopen;
h. gangen e.d. moeten een minimale vrije breedte hebben van 1,2m; bij deuren

moet in geopende stand voldoende ruimte ter beschikking blijven;
de route dient tijdens het gebruik rookvrij te worden gehouden;
de route dient te eindigen op een veilige plaats, liefst in de buitenlucht.

I.
j.

A.3.2.3 Ontwikkelingen

Orientatie in de tunnelbuis
Bij het vaststellen van de plaats van de pictogrammen in de tunnelbuis is tot dusver
nauwelijks rekening gehouden met rookontwikkeling en de daardoor optredende
zichtbelemmering. Ervaring leert dat vooral in de beginfase van een brand de rook nog
gestratificeerd (gelaagd) is; deze situatie kan, indien niet in langsrichting wordt
geventileerd, enige minuten in stand blijven. Hierdoor zal de normale verlichting, welke aan
het plafond gemonteerd is, niet langer functioneel zijn.
In Zwitserland worden speciale verlichtingsarmaturen laag boven het wegdek geplaatst
waardoor orientatie bij rookontwikkeling nog relatief lang mogelijk blijft. Bij de Wijkertunnel
is bij de vluchtdeuren op ca 1m hoogte boven het wegdek verlichting aangebracht.
Bij brand in een tunnel zal, indien niet wordt geventileerd, in eerste instantie een situatie
ontstaan waarbij de hete rook als een duidelijk te onderscheiden laag tegen het plafond
aanwezig is. Deze situatie (stratificatie genoemd) blijft intact totdat de rook is afgekoeld;
daarna voigt opmenging met de ondergelegen luchtlagen waardoor de temperaturen in
deze lagen zullen stijgen en het zicht snel zal worden belemmerd. In de praktijk is gebleken
dat de gelaagheid door langsventilatie snel teniet wordt gedaan. Omdat de tunnels in
Nederland een rijrichting per tunnelbuis hebben, waardoor in de meeste gevallen de
voertuigen stroomafwaarts van de brand de tunnel kunnen verlaten, is er voor gekozen om
bij brand de ventilatie meteen te starten.

Shelters
Indien er geen mogelijkheid bestaat voor een aparte vluchtgang, zoals dat soms in
bergtunnels of boortunnels het geval is, wordt soms een zogenaamde shelter toegepast.
Een shelter is een ruimte waarin 50 tot 100 mensen veilig kunnen schuilen. De ruimte is
brandtechnisch gescheiden van de tunnelruimte door deuren en een sluis. De lucht in de
shelter wordt onder een lichte overdruk van buitenaf aangevoerd via een speciaal
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luchtkanaal. Soms ook wordt gekozen voor toevoer vanuit de bestaande toevoerkanalen
van het tunnelventilatiesysteem.
Aanbevolen wordt om de shelters geschikt te maken voor een verblijfsduur van tenminste
48 uur.
De shelter moet zijn voorzien van een betrouwbare verlichting en een telefoonverbinding
met de controlekamer.
De onderlinge afstand van de shelters is, evenals de onderlinge afstand tussen de
toegangen naar een vluchtgang, een internationaal discussiepunt. Gangbare onderlinge
afstanden voor shelters zijn 800 a 1000 meter.
Shelters zijn tot dusver nog niet toegepast in Nederlandse tunnels omdat de bestaande
Nederlandse tunnels kort zijn « 800m); bovendien zijn shelters bij zinktunnels i.v.m. de
gehanteerde uitvoeringmethoden nauwelijks te maken.

Boortunnels
Bij boortunnels is het aanbrengen van een afgescheiden vluchtgang in elke tunnelbuis
moeilijk en zeer kostbaar; hetzelfde geldt voor dwarsverbindingen tussen be ide
tunnelbuizen.
Door TNO is een risico-vergelijking gemaakt van 2 varianten van de Westerschelde
oeververbinding (WOV) als boortunnel. Bij de ene variant is in iedere tunnelbuis een
afgescheiden vluchtgang met deuren om de 100m aanwezig en elke 500m een
dwarsverbinding met de andere tunnelbuis. Bij de andere variant is er geen afgescheiden
vluchtgang maar wel om de 500m een dwarsverbinding met de andere tunnelbuis.
Bij deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende ongevalstypen:

verkeersongevallen zonder brand;
brand van personenauto's of een cabine van een vrachtwagen;
brand van vrachtwagens met brand bare lading;
ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Bij deze studie is aangenomen dat mensen pas zullen gaan vluchten als ze het gevaar zelf
als levensbedreigend ervaren waardoor de kans groot wordt dat niet tijdig een veilige plek
kan worden bereikt. Een bekend voorbeeld van een situatie waarin mensen te laat
begonnen met vluchten is de brand op een metrostation in Londen (Kings Cross).
De voorlopige conclusies van deze studie geven aan dat de vluchtafstand op de
ongevalstypen verkeersongevallen zonder brand en brand van personenauto' s of een
cabine van een vrachtauto niet van invloed is op het aantal slachtoffers (doden). Dit
omdat de effecten alleen gevolgen hebben op de mensen die direct bij het ongeval zijn
betrokken.
Bij branden van vrachtwagens met brandbare lading is er wel verschil tussen de 2
varianten. Bepalend voor het aantal slachtoffers is hier of er sprake is van ventilatie en de
plaats waar het tot stilstand gekomen verkeer staat.
Hierbij wordt gesteld dat indien er alleen achter de brand verkeer tot stilstand komt er
alleen extra slachtoffers zullen vallen indien de ventilatie om een of andere reden niet
werkt; het aantal slachtoffers is hierbij dan groter naar mate de afstand naar een
vluchtdeur groter is.
Indien er niet alleen achter maar ook v66r de brand voertuigen tot stilstand zijn gekomen
(bv. indien er zich aan de staart van een stilstaande file een ongeval voordoet waarbij
brand ontstaat) dan zullen er ook bij in werking zijnde ventilatie slachtoffers vallen (meer
naar mate de afstand tot de vluchtdeuren groter is).
Op het verwachte totale aantal slachtoffers per jaar is dit ongevalstype slechts van
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beperkte invloed (enkele procenten).
Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen is de invloed van de afstand tussen de vluchtdeuren
zeer gering. Dit is in feite het gevolg van het gekozen uitgangspunt dat mensen pas op het
allerlaatste moment zullen vluchten, wat bij benzinebranden in vrijwel aile gevallen te laat
is.
Op het verwachte totale aantal slachtoffers per jaar is dit ongevalstype vrijwel niet van
invloed (ca. 0,1%).
In dit onderzoek is geen rekening gehouden met de invloed van hulpverlening.
Door het ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer en Rampenbestrijding,
wordt thans een onderzoek ingesteld naar de invloed van de h.o.h. afstand van de
dwarsverbindingen op de hulpverlening; dit onderzoek zal in oktober 1996 zijn afgerond.
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A.3.3 Geleideprofielen

Doel: Geleiding van het verkeer; de profielen worden zodanig vorm gegeven dat bij
een aanrijding van het profiel de gevolgen voor voertuigen en de inzittenden
daarvan relatief beperkt blijven.

A.3.3.1 Geschiedenis

Tijdens de bouw werden de Velsertunnel, de Coentunnel, de Beneluxtunnel, de
Schipholtunnel en de Heinenoordtunnel voorzien van ca. 800 it 1200mm brede en ca
150mm hoge stoepen (trottoirs) ter weerszijden van de rijbaan.
De Vlaketunnel, de Drechttunnel, de Margriettunnel en de Botlektunnel werden voorzien
van zogenaamde General Motors (GM)-profielen langs de tunnelwand aan weerszijden van
de rijbaan.
De Zeeburgertunnel, de Noordtunnel en de Wijkertunnel zijn voorzien van zogenaamde
New Jersey (NJ)-profielen. Tot overgang van GM-profielen naar NJ-profielen werd
besloten nadat uit Amerikaans onderzoek was gebleken dat de NJ-profielen in de praktijk
iets beter voldoen dan de GM-profielen.

A.3.3.2 Huidige situatie

Bij de renovatie van de tunnels zijn de stoepen gesloopt en vervangen door GM-profielen
(Coentunnel en Beneluxtunnel) of NJ-profielen (Velsertunnel, Schipholtunnel en
Heinenoordtunnel) .
Vervanging van GM-profielen door NJ-profielen is nooit overwogen omdat de afloop van
een aanrijding van een NJ-profiel slechts in geringe mate gunstiger is dan de afloop van
een aanrijding met een GM-profiel.

A.3.3.3 Ontwikkelingen

Uit recent onderzoek in het buitenland is gebleken dat bij aanrijdingen van lichte personen-
wagens met een NJ-profiel het regelmatig voorkwam dat het voertuig over de kop vloog.
Dit bleek bij profielen met een steilere helling veel minder of niet het geval te zijn.
Door de SWOV is een literatuurstudie en een simulatie-onderzoek gedaan om te komen tot
een optimalisatie van geleidebarriers. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer
(AVV) is door een werkgroep van AVV, de Bouwdienst en de SWOV een ontwerp van een
zogenaamde "single slope"-barrier uitgewerkt.
Ais helling van het profiel werd gekozen 9 goniometrische graden. am bij aanrijdingen
onder een kleine hoek de schade aan voertuigen beperkt te houden werd het profiel op
250mm hoogte vanaf het wegdek voorzien van een stap van 50mm. Ais naam voor het
profiel werd gekozen: Stepbarrier.
Besloten werd om 3 uitvoeringsvormen op ware schaal te testen aan de Europese regelge-
ving (NEN-EN 1317-1 en NEN-EN 1317-2). De uitvoeringsvorm die wellicht over de
grootste lengte zal worden toegepast is de betonnen slipformconstructie (ter plaatse
gestort met glijbekisting); deze constructie en de flexibele prefab betonnen constructie zijn
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reeds met botsproeven getest en goed bevonden. Op de stalen variant zullen op korte
termijn proeven worden uitgevoerd.
Inmiddels is door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat besloten in voorkomende
gevallen voortaan de Stepbarrier toe te passen.
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A.3.4 Hittewerende bekleding

Doel: Het beschermen van de tunnelconstructie in brandsituaties.

Beton en staal verliezen bij verwarming hun sterkte. Dit sterkteverlies begint bij ca. 200 a
250°C; bij ca. 800°C is de sterkte gereduceerd tot O. Bij staal is het bovendien zo dat
naar mate de staalkwaliteit hoger is de afname van de sterkte bij een lagere temperatuur
begint en de sterkte sneller terugloopt.
Bij de berekening van betonconstructies is de gebruikelijke veiligheidsfactor 1,7; deze
veiligheidsfactor wordt gereduceerd tot 1,0 indien de druksterkte van beton, resp. de
treksterkte van wapeningsstaal terugloopt tot 59%; dit treedt op bij een temperatuur van
tussen de 400 a 500°C.
Bovendien kan door snelle opwarming van vochtig beton, door stoomvorming, afspatten
van de dekking optreden. Afspatten kan ook optreden door snelle afkoeling (blussen).

A.3.4.1 Geschiedenis

Bij de voor 1980 gebouwde tunnels en aquaducten werd geen hittewerende bekleding
aangebracht. Bij het ernstige ongeval in de Velsertunnel in 1978, waarbij 5 doden vielen
en waarbij 2 vrachtwagens en enkele personenwagens waren betrokken, ontstond er een
brand die ca. 30 minuten duurde. Uit onderzoek achteraf bleek dat er temperaturen tot ca.
800°C waren opgetreden. De tunnelconstructie (gewapend beton met een dekking van
60mm op de wapening) heeft hierbij geen aantoonbare blijvende schade ondervonden.

Tegenwoordig wordt vrijwel uitsluitend hoogwaardig wapeningsstaal met een dekking van
3,5 em toegepast. Beide facetten (kleinere dekking en hoogwaardig staal) werken nadelig
bij het optreden van brand.

In 1980 werd besloten aile belangrijke verkeerstunnels (zowel bestaande als nieuwe
tunnels) te voorzien van een hittewerende bekleding; dit geldt ook voor aquaducten.
De dikte van de bekleding werd zodanig gekozen dat een 2 uur durende felle benzinebrand
kan worden doorstaan. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van spuitmortels. De
laatste jaren wordt, vooral bij nieuw te bouwen tunnels, gebruik gemaakt van
plaatmaterialen (Promatect).

A.3.4.2 Huidige situatie

De Botlektunnel en de Zeeburgertunnel zijn bij de bouw voorzien van gespoten
hittewerende bekleding.
Bij de renovatie zijn achtereenvolgens de Coentunnel, de Margriettunnel, de Drechttunnel,
de Beneluxtunnel en de Schipholtunnel voorzien van gespoten hittewerende bekleding.

De Velsertunnel, de Vlaketunnel en de Heinenoordtunnel zijn bij de renovatie voorzien van
Promatectplaten (dik 27mm).

De Noordtunnel en de Wijkertunnel zijn bij de bouw voorzien van Promatectplaten. Bij deze
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tunnels werden de platen, voorzien van Parkerschroeven, in de bekisting gelegd.
Een risicostudie van TNO heeft aangetoond dat het economisch verantwoord is om
hittewerende bekleding aan te brengen in onderwatertunnels (en aquaducten) ook al wordt
het tanktransport van benzine door de betreffende tunnel niet toegestaan.
Voor de aan de hittewerende bekleding te stellen eisen zie hoofdstuk 4E van de WUT-
richtlijnen [2].

A.3.4.3 Ontwikkelingen

Onderzoek
Momenteel wordt bij de Bouwdienst een onderzoek ingesteld naar de relatie tussen de
hittewerende werking van bekledingsmaterialen en het in de praktijk optredende
vochtgehalte van het beton in tunnels.
Dit onderzoek wordt ingesteld omdat de geschiktheid van de bekledingsmaterialen tot
dusver alleen getest zijn bij TNO; bij deze testen was de bekleding aangebracht op 150mm
dikke betonplaten die een tijd binnen hadden gelegen. Het is daarom mogelijk dat het
vochtgehalte van deze proefplaten afwijkt van het vochtgehalte in het beton van tunnels.

Overkapte wegen
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen tunnels welke onder water zijn gelegen en
tunnels die niet onder water zijn gelegen (landtunnels, overkapte wegen, viaducten e.d.).
Een onderwatertunnel zal na instorting vrijwel zeker niet hersteld kunnen worden. De
bijkomende economische gevolgschade door het gedurende lange tijd niet beschikbaar zijn
van de oeververbinding is dan zeer groot. Bij een niet onder water gelegen constructie ligt
dit anders omdat herstel wel mogelijk is en de transportfunctie relatief korte tijd verstoord
wordt.
Bij de beslissing om wel of niet hittewerende bekleding aan te brengen dient dit in de
overwegingen te worden meegenomen.
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A.3.5 Wandbekleding

Doel: Het reflecteren van licht zodanig dat de zichtbaarheid avera I in de tunnel
voldoende is (vooral van belang bij de ingang van de tunnel). Levert een forse
energiebesparing op.

De zichtbaarheid in een tunnel wordt in belangrijke mate bepaald door de helderheid van
de achtergrond. De helderheid van de achtergrond wordt weer bepaald door de kleur en
reflectiecoefficient van de wanden en het wegdek. Indien de wanden geen licht reflecteren
dan worden deze door de automobilist als donker ervaren. De voertuigen rijdend v66r de
waarnemer kunnen alleen dankzij contrastverschillen worden waargenomen. Ais de achter-
grond donker is dan is het contrastverschil klein en de zichtbaarheid slecht.
Met name bij de ingang van een tunnel is dit aspect belangrijk LV.m. het "zwarte gat"
effect (zie ook hoofdstuk A4.4 Verlichting).

A.3.5.1 Geschiedenis

Bij de eerste Rijkstunnels (Velsertunnel, Coentunnel, Beneluxtunnel, Schipholtunnel en de
Heinenoordtunnel) werd op de wanden in de tunnel witte chloorrubberverf aangebracht.
Om te voorkomen dat door vervuiling de achtergrond te donker wordt en de reflectie te
veel terugloopt is het regelmatig wassen van de wanden noodzakelijk (door vervuiling
neemt het energieverbruik van de verlichtingsinstallatie toe).
Proeven met een automatische wandenwasinstallatie gaven een bevredigend resultaat;
besloten werd om de tunnels van een dergelijk systeem te voorzien. De werking van de
automatische wandenwasinstallatie berustte op het spoelen van de wanden met een
waternevel met daarin een zeepmiddel. Het grootste voordeel van dit systeem was dat het
wandenwassen geen verkeersafzettingen vereiste.
Door de grote hechting van de (vette) vuillaag was het met dit systeem niet mogelijk om
de wand op den duur geheel schoon te houden. Dit werd bij de toegepaste wandbekleding
(chloorrubberverf) veroorzaakt door de poreusiteit van de verf. Het vuil kon zich hierdoor
sterk aan de verflaag hechten. Overigens bleek ook bij tegels (Maastunnel) dat de wand
met dit systeem moeilijk te reinigen is. Diverse proeven, o.a. met hogedruk water, gaven
geen of nauwelijks verbetering van het wasresultaat.
Aileen mechanisch reinigen maakt het vuil in de grenslaag van de verf los.
Daarom is toen een wandenwasapparaat ontwikkeld. Dit apparaat maakte gebruik van een
toch al bij deze tunnels aanwezige Boss heftruck (voor takel- en sleepwerkzaamheden van
in de tunnel gestrande voertuigen). Op de beide vorken van deze heftruck kon het
apparaat worden geschoven. In hoofdzaak kwam het systeem neer op een grote instelbare
en beweegbare balk waarop sponzen waren bevestigd. Tijdens een spoelbeurt werd deze
balk met de sponzen tegen de wand gedrukt. Vervolgens werd door de langzaam rijdende
heftruck de gehele tunnelwand in de lengterichting schoon geschoven.
De resultaten waren goed te noemen, maar voor deze schoonmaakactie waren wel een
verkeersafzetting en mankracht vereist. Het belangrijkste voordeel van een automatisch
werkend systeem was hiermede teniet gedaan.

Enige jaren na de bouw van de Heinenoordtunnel is, om de kosten voor het zeep- en
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waterverbruik van hetwandenspoelsysteem te verkleinen, een wandenwasapparaat
ontwikkeld waarmee ook het spoelwater werd verzorgd. Het was namelijk gebleken dat er
slechts weinig water nodig is. Bovendien is toen ook de balk met rubbersponzen
vervangen door een balk voozien van roterende borstels. Met dit apparaat is veel ervaring
opgedaan en de resultaten hiervan waren goed. Het gebruik van het wandenspoelsysteem
was niet langer noodzakelijk zodat het reeds ge"installeerde systeem buiten bedrijf is
gesteld en verwijderd. Toen de Boss heftruck van de Heinenoordtunnel aan vervanging toe
was is gekeken naar een speciaal wandenwasvoertuig. Het voordeel van een speciaal
voertuig is dat het inzetbaar is in meerdere tunnels. In samenwerking met de Dienstkring
Oud Beyerland van de Rijkswaterstaat is toen een vrachtauto ontwikkeld met daarop
gemonteerd de apparatuur voor het wassen van de wanden, de trottoirs en de
verlichtingsarmaturen. Deze wagen, welke tijdens het wassen door twee mannen bediend
werd, heeft een aantal jaren het schoonmaakwerk in de Nederlandse tunnels verzorgd.
Toen dit voertuig aan vervanging toe was is besloten om deze werkzaamheden niet langer
in eigen beheer te doen. Door een particulier bedrijf was al eerder een voertuig gebouwd,
gebaseerd op het ontwerp van de Rijkswaterstaat, dat in gebruik was bij de
Schipholtunnel en de Velsertunnel.

In de Beneluxtunnel is een proefvlak met een keramische wandbekleding (tegels) aange-
bracht. Tot toepassing van tegels is het indertijd nog niet gekomen vanwege de hoge
investeringskosten en vermeende problemen met waterophoping achter de tegels
waardoor het afdrukken van tegels tijdens vorstperioden werd gevreesd. Van deze
gevreesde schade is in de praktijk niets gebleken vanwege de voegen die damp open zijn.
Bij dampdichte voegen is dit in de praktijk wel opgetreden (onderdoorgang onder het spoor
in Delft).

Tijdens het ontwerp van de Drechttunnel zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de
beste wandbekleding, alhoewel eigenlijk al bij voorbaat vaststond dat een keramische
tegel de beste oplossing zou zijn. Vanwege de hoge kostprijs van wandtegels en de
moeilijke toepasbaarheid op ruwe wanden (zoals de bij de Drechttunnel toegepaste
diepwanden) is naar een alternatief gezocht. Op uitgebreide schaal zijn toen proeven
gedaan met "glasal" bekleding. De glasal bekleding is aangebracht in de Drechttunnel en
de Vlaketunnel. De glasalplaten bevatten toendertijd asbest; de tegenwoordige
glasalplaten zijn asbestvrij.
Uit slijtproeven is gebleken dat de kras- en slijtbestendigheid van dit materiaal zeer goed
is. Dit is ook in de praktijk gebleken. De door de waswagen op de wandbekleding uitgeoe-
fende krachten zijn zodanig dat op den duur de platen zover vervormd worden dat zij
scheuren. Dit betekent vrij veel onderhoud en dus kosten waarmede destijds bij de
prijsvergelijking tussen tegels en "glasal" geen rekening is gehouden.
Bij aanrijding van voertuigen tegen de wand ontstaat veel schade doordat de glasalplaten
als glas versplinteren.
Om deze redenen zijn de Zeeburgertunnel, de Noordtunnel en de Wijkertunnel voorzien van
geglazuurde keramische tegels.

Bij de Margriettunnel en de Botlektunnel zijn de wanden voorzien van vert.
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A.3.5.2 Huidige situatie

Bij de renovatie van de Beneluxtunnel, de Coentunnel en de Schipholtunnel is het verfsys-
teem vervangen door keramische, geglazuurde tegels. Bij de Schipholtunnel (zonder
middenkanaal) is LV.m. de wens om de hulpposten per tunnelbuis gescheiden te houden
t.p.v. de middenwand gekozen voor geprefabriceerde betonnen wandplaten voorzien van
tegels.

Bij de Heinenoordtunnel is bij de renovatie het verfsysteem vervangen door een
glasalbekleding (zonder asbest). De keuze voor glasal is gemaakt omdat net als bij de
Schipholtunnel een middenkanaal ontbreekt en de hulpposten per tunnelbuis werden
gescheiden. Glasal is bovendien goedkoper dan betonnen panelen met tegels.

Bij de renovatie van de Vlaketunnel was het nodig de aanwezige glasalplaten tijdelijk te
verwijderen; aangezien een aanmerkelijk deer van de platen scheuren vertoonden en de
platen asbest bevatten werd besloten nieuwe platen aan te brengen. Gekozen werd voor
geemailleerde sandwichplaten van het fabrikaat Alliance. Voordelen van deze
sandwichplaten zijn de stijfheid waardoor de schade bij aanrijdingen beperkter is dan bij
glasal en de hoge lichtopbrengst per m2 (duidelijk hoger dan bij tegels).

A.3.5.3 Ontwikkelingen

Er dient opnieuw een vergelijk te worden gemaakt tussen de bekledingsmaterialen. Hierbij
dient te worden gelet op de volgende punten:

investeri ngskosten;
onderhoudskosten (wandenwassen);
lichtopbrengst;
levensduur;
kras- en slijtvastheid;
schade bij aanrijdingen, hersteltijd;
het materiaal mag geen as best of andere schadelijke stoffen bevatten;
het materiaal moet onbrandbaar zijn en mag bij brand geen schadelijke stoffen
produceren.
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A.3.G Riolering, opvangkelders

Doel: Afvoer en berging van hemelwater, was- en lekwater maar vooral van eventueel
vrijgekomen gevaarlijke stoffen; beperking van het plasoppervlak.

A.3.6.1 Geschiedenis

Tot aan de bouw van de Zeeburgertunnel is er bij de bouw van tunnels geen rekening
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels.

Toegepaste rioleringssystemen:
Bij de bouw werden de Velsertunnel, de Coentunnel, de Beneluxtunnel, de Schipholtunnel
en de Heinenoordtunnel voorzien van stoepen. T.b.v. de afwatering was er een goot onder
de stoep.
Vanaf de bouw van de Vlaketunnel werden deze stoepen niet meer toegepast.
Bij de Vlaketunnel en de Drechttunnel bestaat de riolering in het gesloten gedeelte uit een
zogenaamde verholen goot (ruw weg gezegd een aan de bovenzijde, over de gehele
lengte, opengesneden buis). In deze verholen goot bevinden zich op regelmatige afstand
putjes, afgedekt met geknevelde roosters.
De Margriettunnel en de Wijkertunnel zijn voorzien van rioolbuizen met inlaatputjes.
De Botlektunnel, de Zeeburgertunnel en de Noordtunnel zijn voorzien van goten onder de
betonnen geleideprofielen.

A.3.6.2 Huidige situatie

Bij de renovatie zijn bij de oudste tunnels de trottoirs aan weerszijden van de rijbaan
verwijderd.
Bij de Velsertunnel zijn de betonnen geleideprofielen op enige afstand van de wand
geplaatst i.v.m. de beperkte doorrijhoogte en de plaatsing van apparatuur tegen de,
afgeschuinde, bovenkant van de wand. Tussen de wand en de geleideprofielen is een
betonnen steunplaat aangebracht. De riolering bestaat thans uit een goot achter deze
geleideprofielen; in de steunplaten bevinden zich om de ca. 3m openingen t.p.v. de
ventilatie openingen.
Bij de Coentunnel en de Schipholtunnel bestaat de riolering thans uit een goot onder de
betonnen geleideprofielen. Bij de Coentunnel is tevens een spoelsysteem voor deze
riolering aangebracht omdat er, i.v.m. de vervuiling en de beperkte capaciteit van de goot,
vaak schoonmaakwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd.
Bij de Beneluxtunnel en de Heinenoordtunnel bestaat de riolering in het gesloten gedeelte
thans uit een buis met inlaatputjes.

In de WUT-richtlijnen [2] is in hoofdstuk 4F aangegeven dat de riolering in het gesloten
gedeelte bij voorkeur moet bestaan uit rioolbuizen met inlaatputjes. De belangrijkste
overwegingen hierbij waren:

gemakkelijk schoon te houden;
bij voldoende openingen is de vloeistofplas beperkt van omvang te houden en blijven
de optredende drukken bij een eventuele explosie in de buis beperkt.
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T.a.v. de thans nog bestaande afvoersystemen kan het volgende worden opgemerkt:
Verholen goten.
Met betrekking tot explosie biedt een verholen goot een uitstekende oplossing, er is
namelijk over de gehele lengte een ontluchting aanwezig. Bij brand zal echter een
brandend lint ontstaan vanaf de plaats van het ongeluk tot de ingang van de kelder.
Verholen goten worden beheersmatig minder wenselijk geacht omdat deze snel vervui-
len.

Rioolbuizen met inlaatputten.
Met betrekking tot brand is een afvoersysteem van rioolbuizen met inlaatputten de
meest aanvaardbare oplossing. In de rioolbuizen kunnen echter door verdamping
gassen ontstaan; om grote overdrukken bij explosie te voorkomen dienen er veel
ontluchtingsmogelijkheden aanwezig te zijn; T.N.O. beveelt hiervoor aan een
lengte/diameter-verhouding van maximaal 10: 1. Bij een buis met een diameter van
200mm betekent dit echter dat de ontluchtingen (inlaatputten) om de 2m moeten
worden geplaatst. Indien zoals gebruikelijk, 1 inlaatput per stortmoot (18 a 20 m)
wordt aangebracht dient dus met een mogelijke explosie rekening te worden
gehouden; bij proeven bij TNO bleek het echter bij een lengte van een proefstuk van
25 m. met dichtgezette openingen niet mogelijk om met een ideaal gasmengsel de
verwachte grote overdrukken op te wekken. Bij de pompenkelders dienen maatregelen
te worden getroffen om het doorschieten van de viam tot in de pompenkelder te
voorkomen omdat anders pressure piling kan optreden.
Voor de beheerders is dit afvoersysteem het meest ideale omdat de vervuiling in het
riool beperkt is en de buizen eenvoudig zijn te reinigen.
Goten achter c.q. onder NJ-profielen.
Aangezien in de NJ-profielen voldoende inlaatopeningen kunnen worden gemaakt is dit
voor zowel brand als explosie een goede oplossing. Dit afvoersysteem vervuilt snel en
is moeilijk schoon te maken. Het is daarom aan te bevelen de gootbodem zoveel
mogelijk een half ronde doorsnede te geven.
Open goot
Open goten mogen in het gesloten gedeelte van een tunnel niet worden toegepast.
Open goten kunnen wel worden toegepast op de afritten of een gedeelte daarvan
(zoals bij de Beneluxtunnel). Ten aanzien van brand is toepassing op de opgaande
helling aanmerkelijk gevoeliger dan toepassing op de neergaande helling i.v.m. het
terugstromen van brandende vloeistoffen in de richting van het tot stilstand gekomen
verkeer.

Het afvoersysteem met rioolbuizen en inlaatputten verdient in het algemeen uit beheers-
technisch oogpunt de voorkeur.

Capaciteit
Op de open afritten is in het algemeen de af te voeren hoeveelheid regenwater
maatgevend voor de benodigde capaciteit. In het gesloten gedeelte is maatgevend de
uitstroomhoeveelheid van benzine bij gatgrootte 2 (1,8 m3 per minuut, zie Hst. 3.2 van de
WUT -richtlijnen).
Aangezien bij de gatgrootte-indeling slechts een gemiddeld uitstroomdebiet kan worden
aangegeven, in verband met de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens, is besloten
de capaciteit te baseren op 4 m3 per minuut; dit wordt ruim voldoende geacht om het
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uitstroomdebiet behorend bij gatgrootte 2 te kunnen afvoeren. De buisdiameter is
afhankelijk van de langshelling.
In de WUT-richtlijnen [2] zijn in hoofdstuk 4A (middenpompenkelder) en 4B (hoofdpompen-
kelders) uitgebreide richtlijnen gegeven voor de inrichting van explosieveilige
pompenkelders.
Bij de bestaande tunnels is gepoogd om deze zoveel mogelijk conform deze richtlijnen aan
te passen. Met name bij de middenpompenkelders was dit vooral t.a.v. de nuttige berging
en het aanbrengen van watersloten niet altijd mogelijk.

A.3.6.3 Ontwikkelingen

In Frankrijk (CETU) zijn brandproeven gedaan met een gecombineerd afvoersysteem opge-
bouwd uit een open, in stukken verdeelde, verzamelgoot (verholen goot) en een daarop,
via een waterslot, aangesloten gesloten afvoerbuis.
Uit deze proeven kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De viam verspreidt
zich door de open spleet. Omdat de toetreding van zuurstof beperkt is treedt onvolledige
verbranding op en dit onverbrande mengsel wordt buiten de goot ontstoken. De gesloten
afvoerbuis zorgt ervoor dat de brand niet uitbreidt naar andere gedeelten van de verholen
goot zolang het waterslot intact blijft. Zodra het waters lot niet meer werkt (wat na enige
tijd optrad) ontstaat een explosieve uitbreiding van de brand.
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A.3.7 Wegdek

Doel: Goede afwatering; beperking van de vloeistofplas (Lv.m. verdamping) bij
eventueel vrijgekomen gevaarlijke stoffen.

A.3.7.1 Geschiedenis

Bij de bouw van de eerste tunnels (Velsertunnel, Coentunnel, Beneluxtunnel,
Schipholtunnel en Heinenoordtunnel) werd een wegdek aangebracht bestaande uit
betonplaten met een krimpwapening.
Bij de later gebouwde tunnels werd een wegdek aangebracht van dicht asfaltbeton (DAB).

De dwarshelling in de Coentunnel en de Velsertunnel is
in dwarsrichting een dakprofiel.
Bij de Heinenoordtunnel is de dwarshelling 1,7%.
Bij de andere tunnels is de dwarshelling minimaal 2%.

1%; bovendien heeft het wegdek

A.3.7.2 Huidige situatie

Bij de renovatie van de tunnels is in de Coentunnel en de Beneluxtunnel het betonnen
wegdek vervangen door DAB.
Bij de Schipholtunnel is het betonnen wegdek vervangen door lOAS (zeer open
asfaltbeton). De Schipholtunnel heeft een beperkte hoogte; bij de uitbreiding van het
aantal rijstroken van 3 naar 4 moest daarom de dwarshelling beperkt blijven (ca 1 %);
aangezien de breedte groot is heeft men gekozen voor lOAS.

In de WUT-richtlijnen [2] is het wegdek behandeld onder hoofdstuk 4G.
Belangrijk t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen is dat de afmetingen van een
eventuele benzineplas worden beperkt.
De grootte van een uitstroomplas is afhankelijk van de volgende factoren:

het uitstroomdebiet;
de plaats van uitstromen ten opzichte van het afvoersysteem;
het type wegdekverharding;
de langs- en dwarshelling van de weg.

Uitgangspunt is dat de uitstroomplas niet maatgevend mag zijn ten aanzien van het
ontstaan van een tunnelbedreigend explosief mengsel; dus bij een uitstroomdebiet van 4
m3 per minuut (de afvoercapaciteit van de riolering) moet de uitstroomplas binnen de

gestelde grens blijven (gekozen is 500m2, dit is een door TNO aangegeven veilige
grenswaarde) .

Het toepassen van lOAB als toplaag in het gesloten gedeelte van een tunnel wordt sterk
ontraden om de volgende redenen:
Uit een door TNO uitgevoerd onderzoek is gebleken dat bij toepassing van lOAS als
toplaag:

door het duidelijk afwijkende stromingsgedrag er een aanmerkelijk groter plasoppervlak
ontstaat dan bij DAB;
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er per oppervlakte-eenheid meer verdamping optreedt dan bij DAB (afhankelijk van de
verzadigingsgraad in het lOAB);
de verblijftijd van een, eventueel explosief, gasmengsel in de tunnelbuis veel langer is
dan bij DAB;
slechts een beperkte hoeveelheid benzine de riolering bereikt.

De toepassing van lOAB in de Schipholtunnel wordt aanvaardbaar geacht omdat de
Schipholtunnel, in tegenstelling tot de onderwatertunnels, een hoge ligging heeft
waardoor:

de langshellingen gering zijn, waardoor de kans op een grote benzineplas veel kleiner is
dan bij onderwatertunnels;
een eventuele beschadiging van de Schipholtunnel herstelbaar is.

Aan de overgang van lOAB naar DAB bij de ingang van een tunnel dient de nodige zorg te
worden besteed in verband met het uittreden van water. Bij een aantal tunnels is er voor
gekozen om het lOAB tot ca 20m in het gesloten gedeelte van de tunnel door te laten
lopen.

A.3. 7.3 Ontwikke/ingen

Geen
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A.4 TECHNISCHE INST ALLA TIES

De vermelde technische installaties worden niet altijd expliciet als veiligheidsvoorziening
gebruikt. Zo is de energievoorziening niet alleen noodzakelijk bij het optreden van een
calamiteit maar ook tijdens normaalbedrijf. De brandblusmiddelen daarentegen zullen alleen
worden gebruikt bij een calamiteit waarbij brand optreedt.
Veel installaties hebben een tweeledige functie, te weten:

bij normaalbedrijf;
bij calamiteitensituaties.

Bij de voorzieningen zal steeds worden verwezen naar de betreffende hoofdstukken van
de "Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen" verder
genoemd "WUT" [2] en de "Standaardisatie van tunnelinstallaties" verder genoemd "Stan-
daard" [5].

Achtereenvolgens worden de volgende veiligheidsvoorzieningen besproken:

AA.1
AA.2
AA.3
AAA
A.4.5
AA.6
AA.7
AA.8

Energievoorziening
Besturingssysteem
Ventilatie
Verlichting
Branddetectie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen
Pompinstallaties
Communicatie
Overdruk
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A.4.1 Energievoorziening

Doel: Het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder normale
omstandigheden (netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden
(noodstroomvoorziening en no-breakvoorziening).

AA.1. 1 Geschiedenis

Tot heden zijn aile in Nederland gebouwde tunnels voorzien van een netstroomvoorziening,
een noodstroomvoorziening en een no-breakvoorziening.
De voeding van uit het stroomleverend bedrijf werd vaak vanaf twee oevers verzorgd.
Reden hiervoor was de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Uitval van het net was
zeker in de jaren 50 en 60 een vrij regelmatig voorkomend verschijnsel. Uitval van het net
komt tegenwoordig zelden voor maar kan niet worden uitgesloten.

Netaansluiting
De zogenaamde middenspannings(MS)-aansluiting en trafo naar de bedrijfsspanning wordt
verzorgd door het stroomleverend bedrijf. De voeding wordt aan de laagspanningszijde
gemeten. De MS-aansluiting heeft over het algemeen een spanning van 10 kV.

De voeding door het energieleverend bedrijf vanaf de beide oevers is later vervangen door
een eigen step-up step-down systeem. Dit heeft het voordeel dat slechts aan een zijde
behoeft te worden betaald voor de aansluiting. Vooral de vastrechtkosten voor de huur en
het onderhoud van de trafo's kunnen aardig oplopen. Een ander voordeel van een
aansluiting aan een zijde is dat de bouwkundige voorzieningen voor een eigen trafostation
eenvoudiger kunnen zijn dan voor een station van het GEB. Door het step-up step-down
systeem treedt minder energieverlies op; dit geeft ook een besparing in kabelkosten. Het
step up step-down systeem is uitgevoerd in 10 kV en is ge"installeerd in de meeste
moderne tunnels.

Om bij uitval van het net zoveel mogelijk het tunnelbedrijf te kunnen voortzetten is bij de
oudere installaties een voeding voorzien in zogenaamde kwadranten, dwz de tunnel wordt
in vier delen gesplitst. Zie hiervoor onderstaande figuur.

+ ---------------------------------
1 + 2

+ ---------------------------------
3 + 4

+ ---------------------------------

De kwadranten 1 en 3 worden elk apart gevoed door het net op de ene oever, de
kwadranten 2 en 4 elk apart door het net op de andere oever. Het aan elkaar koppelen van
de beide netten is door het stroomleverend bedrijf verboden vanwege de gevaren van het
aan elkaar koppelen van twee onafhankelijke netten en het niet synchroon lopen van beide
voedingen.
Valt een van beide netten weg dan zal op een andere wijze de voeding van de de
preferente verbruikers zeker gesteld moeten worden. Met preferente verbruikers worden in
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dit geval bedoeld de kwetsbare installaties zoals de verlichting, de besturing, de
verkeersinstallatie en een deel van de pompen en ventilatie. De preferente groepen worden
gevoed door een noodstroomsysteem. Er wordt nog onderscheid gemaakt tussen urgent
preferent en niet urgent preferent. Voor de urgent preferente groepen geldt dat uitval tot
ongevallen aanleiding kan geven. De urgent preferente groepen worden aangesloten op
het no-breaksysteem. .

Voorbeelden hiervan zijn de besturing en een deel van de verlichtingsinstallatie.

No-break
Door het toepassen van een No-breakinstallatie wordt tijdens netuitval de
stroomvoorziening verzorgd van de urgent preferente groepen. Omdat deze voorziening
kostbaar is dient de omvang hiervan zoveel mogelijk beperkt te worden.
In de ouderetunnels zoals de Velsertunnel, de Coentunnel, de Schipholtunnel, de Benelux-
tunnel en de Heinenoordtunnel was de No-breakvoorziening uitgevoerd als een
accusysteem uitgerust met een roterende omvormer. Dit systeem dat technisch eenvoudig
is heeft vrij veel onderhoud nodig, omdat het roterende deel 24 uur per dag jaar in jaar uit
draait. Bovendien is de omvormer voorzien van koolborstels welke aan slijtage onderhevig
zijn; hierdoor treedt ook vervuiling op in het gebouw. Het systeem was betrouwbaar maar
voldoet niet meer aan de huidige eisen van de techniek. In al deze tunnels is deze
installatie vervangen door zogenaamde statische no-breaksets.

Statische No-breaksets werken eveneens met accu' s maar zijn ipv een roterende
omvormer voorzien van een statische omvormer. Door de toepassing van vermogens
halfgeleidertechnieken met een groot vermogen is het op eenvoudige wijze mogelijk om
een betrouwbare omvormer te bouwen zonder de bezwaren van een roterende omvormer.
De statische omvormer wordt tijdens netuitval gevoed door een loodaccu met een
capaciteit voor 10 minuten vollast.

Naast de bovenvermelde systemen bestaat er nog een derde systeem dat is toegepast in
de Drechttunnel, de Vlaketunnel en de Kiltunnel. Dit betreft een snelstartende diesel No-
breakset. Dit systeem is voorzien van een generator, een inductiekoppeling en een
dieselmotor. Het systeem werkt als voigt:
De dieselmotor staat in de normale bedrijfssituatie stil en is gescheiden van de rest van de
set door een electromechanische koppeling. De generator en de inductiekoppeling draaien
beide synchroon aan het net. De rotor van de generator en ook de eraan verbonden rotor
van de inductiekoppeling draait 1500 omw/min. De inductiekoppeling heeft een roterende
stator welke met een toerental van 3000 omw/min om de rotor draait. De massa van de
stator levert het vermogen om de korte tijd te overbruggen voor het starten van de diesel
ingeval van een netonderbreking. Zodra het net uitvalt start de diesel en zodra deze op
toeren is gekomen wordt de diesel aan de rest van de set verbonden door de electro-
mechanische koppeling. De stator van de inductiekoppeling heeft intussen zijn energie
afgegeven aan de rotor van de koppeling en de rotor van de generator welke op dit
moment als generator spanning levert aan het net. Het toerental van de stator loopt
daardoor terug tot 1500 omw/min. Zodra het toerental is afgenomen tot 1500 omw/min is
geen energie meer beschikbaar en moet de diesel het vermogen leveren. Bovendien zal de
diesel ook het weer op toeren brengen van de stator moeten verzorgen.
Met een dergelijk systeem kunnen grote No-breakvermogens worden geleverd, de sets in
de Drechttunnel en de Vlaketunnel leveren 250 a 300 kVA. Nadeel van dit systeem is het
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onderhoud. Om dit systeen betrouwbaar te laten werken is regelmatig onderhoud nodig.
Omdat het een rote rend systeem betreft is de post onderhoud aanzienlijk.
- Noodstroom
In het verleden (Velsertunnel) werden voor de noodstroomvoorziening stationaire
dieselsets gebruikt. Deze sets waren niet erg snel. Bij netuitval duurde het zeker 10
minuten voordat vol vermogen kon worden geleverd. Het ge"instaleerde vermogen was
betrekkelijk gering en daardoor slechts in staat om een klein deel van het bedrijf te kunnen
voeden.
In de Coentunnel, de Schipholtunnel en de Beneluxtunnel is een aanvang gemaakt met de
toepassing van noodstroomsets voorzien van een tractiediesel. Dit soort dieselmotoren is
veel beter in staat om snel vanuit ruststand vol vermogen te leveren. Door toepassing van
carterverwarming kon dit nog verbeterd worden.
De bij deze tunnels toegepaste sets waren van het luchtgekoelde type en hebben
ongeveer 25 jaar dienst verricht. De praktijk heeft geleerd dat niet de diesel zelf het
zwakke punt was maar de voorzieningen er omheen.

De volgende generatie noodstroomsets was van het watergekoelde type voorzien van
oplading. De Heinenoordtunnel en de ema gebouwde tunnels zijn aile voorzien van
dergelijke machines. Het voordeel van dergelijke tractiemotoren is dat zij gemakkelijk
variatie in de belasting toestaan en beter in staat zijn om de huidige frequentie-eisen te
verwezenlijken. Bovendien is het specifieke vermogen vandeze machines veel hoger zodat
zij compact te bouwen zijn. Dit heeft bouwkundig belangrijke voordelen omdat minder
kubieke meters gebouw nodig zijn.

De nieuwste generatie noodstroomsystemen is gebouwd volgens een concept waarbij aan
de koeling van de machines en de ruimteconditionering meer aandacht is besteed. Met dit
systeem kan de warmte worden gebruikt voor de verwarming van het bedieningsgebouw.
Ook is voorzien in een uitgebreide mogelijkheid om spertijd en piekstroom te draaien. Dit
betekent dat de installatie volledig automatisch synchroon aan het net kan draaien en op
deze wijze het afgenomen vermogen van het GEB beperkt. In principe kan ook aan het
GEB worden teruggeleverd (bijvoorbeeld warmtekracht in stedelijke gebieden).

Het aantal te plaatsen sets per tunnel was bij de eerste tunnels 2. Bij de nieuwste
generatie noodstroomsets is dit aantal verhoogd naar 3 omdat:

de diesels optimaal functioneren bij een belasting tussen 80 en 100%; omdat in de
bedrijfstoestand niet altijd het maximum vermogen vereist is kan slechts door het
afschakelen van een set een meer optimale belasting worden verkregen; met 3 sets is
dit beter te bereiken dan met 2 sets;
de betrouwbaarheid groter is;
bij toepassing van 2 sets, er bij revisie van een set geen voldoende betrouwbare
installatie overblijven.

Hoewel de belastingsgraad van 4 of meer sets beter is dan de belastingsgraad van 3 sets
is voor 3 sets gekozen omdat voor elke set ruimte beschikbaar moet zijn en de kosten van
de installatie vrijwel evenredig toenemen met het aantal sets.
Per tunnel wordt het te leveren vermogen van de 3 sets vastgesteld.
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AA.1.2 Huidige situatie

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de energievoorziening
wordt verwezen naar de Standaard [5] hst 6.1 .

Aandachtspunten bij het ontwerp:
eenvoud dient de basis te vormen voor het ontwerp;
doe systematisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van de voorziening;
overweeg toepassing van het "fail safe" principe;
beveiligingen dienen niet tot uitschakeling van essentiele installaties te leiden; wel
signaleren maar niet afschakelen;
denk na over de consequenties van de gekozen oplossing voor het onderhoud, de
energiekosten, de levensduur ed.;
be perk zoveel mogelijk het aantal schakels in een circuit.

AA.1.3 Ontwikkelingen

Energie transport en aansluiting GEB
Om de verliezen zo veel mogelijk te beperken moet de energie met een zo hoog mogelijke
spanning getransporteerd worden. Om dit te bereiken moet de inkoop van energie ook op
dit hoge spanningsniveau gebeuren.
Voor groot verbruikers is een rechtstreekse aansluiting op het distributiesysteem van het
GEB mogelijk. In de meeste gevallen is dit distributiesysteem een middenspanningsnet
(MS), met een spanning van 24 kV of lager.

Door geen GEB-trafo's toe te passen maar de energie rechtstreeks in MS te meten en te
transporteren naar de plaats van verbruik is het energieverlies zo laag mogelijk. Dit is
vooral van belang voor de verbruikers met het grootste energieverbruik. Verreweg de
grootste verbruiker van de tunnelinstallaties is het ventilatiesysteem.

De plaats van de trafo's bepaald in hoge mate het verlies dat zal optreden in de laagspan-
ningskabels, daarom moet de afstand tussen de trafo's en de verbruikers zo klein mogelijk
zijn. Gezocht moet worden naar een geschikte plaats voor de trafo's, zodanig dat extra
kosten zoveel mogelijk worden vermeden. Voor het transformeren van de MS naar 220,
380 of 660 Volt zal geschikt installatiemateriaal moeten worden gezocht.

Naast de plaats van de trafo's zal ook gekozen moeten worden tussen een enkelvoudige
aansluiting en een dubbele aansluiting op het stroomleverend bedrijf. Bij korte
tunnellengten kan volstaan worden met een enkele aansluiting op het GEB in combinatie
met een noodstroomvoorziening (aangesloten op het MS-systeem).
Een dubbele aansluiting is alleen dan aantrekkelijk indien de beide netten autonoom zijn. Bij
een dubbele aansluiting kan waarschijnlijk worden volstaan met een eenvoudige (of
mogelijk zelfs geen) noodstroomvoorziening.

Bij een enkelvoudige aansluiting op het stroomleverend bedrijf kan, om de tunnel niet
geheel afhankelijk te maken van een MS-kabel een dubbele kabel uitkomst bieden.
Bij een dubbele kabel kunnen de beide MS-kabels om en om worden afgetakt naar de ene
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en naar de andere buis waardoor redundantie ontstaat. Bij uitval van een kabel blijft de
andere intact en een deer van de installatie blijft dan in bedrijf.
De laagspanningszijde kan eventueel ook redundant worden uitgevoerd.

Door toepassing van een MS-transportsysteem is geen step up step down voorziening
meer noodzakelijk. Dit betekent een verdere besparing op het energieverbruik omdat de
trafoverliezen kleiner zijn. Het omhoog en omlaag transformeren van de spanning gaat nu
eenmaal niet zonder verliezen. Afgezien van de voordelen mbt het energieverlies zijn ook
de installatiekosten lager.

Voeding gebruikers
Voor een gemiddelde tunnel wordt per tunnelbuis plus minus 300 kV A aan
ventilatievermogen ge"installeerd. Bij een 660 V uitvoering van de motoren van de
ventilatoren is sprake van een gebruikelijke spanning en kan met standaard motoren
worden gewerkt. Het is technisch niet mogelijk om voor de motoren van de ventilatoren
24 kV te gebruiken, de wikkelingen zouden dan veel te dun en dus kwetsbaar worden
(temperatuurbestendigheid) .
De normale standaard draaistroommotoren zijn geschikt voor 380/660 Volt. Door voor
660 Volt ipv 380 Volt te kiezen kan op de kabelkosten worden bespaard.

De overige verbruikers buiten en ventilatie en de pompen (zoals de verlichting) vormen
slechts 20 % van het ge"installeerde vermogen. Omdat apparatuur voor deze gebruikers
bovendien niet standaard te koop is in 660 V-uitvoering wordt gekozen voor het
toepassen van standaardapparatuur met een spanning van 220/380 Volt.

Energie-opwekking
Met mogelijkheden om terug te kunnen leveren aan het openbare net dient zoveel mogelijk
rekening te worden gehouden.

Uitgangspunt blijft dat de energie wordt opgewekt dmv een draaistroomgenerator. Andere
opwekkingssystemen zoals brandstofcellen ed blijven vooralsnog buiten beschouwing.

Voor de aandrijving van de generator kan een dieselmotor, een gasmotor of een gasturbine
worden gebruikt. Tot nu toe is vooral de dieselmotor toegepast, maar onderzocht dient te
worden of andere aandrijfmotoren in aanmerking komen. Gebruik van gasmotoren of
gasturbines dient zeker te worden overwogen ingeval van warmtekracht-koppeling of
levering aan het energiebedrijf. Een punt van onderzoek voor de dieselmotoren,
gasmotoren of een gasturbine is de beschikbaarheid van de energiebron.

Bekeken moet worden of de gebruikelijke PLC besturing van de noodstroominstallatie wel
voldoende betrouwbaar is.

De principes voor het werktuigkundige deel van de noodstroominstallatie dienen zoveel
mogelijk standaard te zijn. Dit betekent dat vooral aandacht moet worden besteed aan de
detailuitgangspunten zoals bv het toepassen van standaard componenten, de
ruimteventilatie (met een of twee ventilatoren), toepassing van warmteterugwinning
(gecombineerd met de dieselkoeling), enz.
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No-brea kvoorzieni ngen
Toepassing van een no-breakset is afhankelijk van het te kiezen energie-opwekkingssys-
teem. Bij toepassing van warmtekracht waarbij sprake is van een continu
opwekkingsbedrijf is de toepassing van een no-breakset veel minder aan de orde dan bij
een niet continu bedrijf van de opwekking. Immers de kans dat de eigen energie-
opwekking tegelijkertijd met het open bare net uitvalt is bijzonder klein.
Dit toont aan dat het totaalbeeld bepalend is voor de betrouwbaarheid van de energievoor-
ziening. Alvorens dus vast te stellen waaraan de no-breakset moet voldoen is het
raadzaam om eerst te onderzoeken of andere opwekkingsvormen zoals piekstroombedrijf,
warmtekracht ed aantrekkelijk zijn en in aanmerking komen voor toepassing.

Bekeken dient te worden in hoeverre het mogelijk is het no-breakvermogen te beperken
waardoor een belangrijke besparing op het energieverbruik en de investeringskosten kan
worden bereikt.
am aan de bezwaren, zoals een hoge warmte afgifte en dus een slecht rendement tijdens
deellast, tegemoet te komen, is een andere vorm van No-break mogelijk. Deze zg Short-
break geeft dmv een snelle electronische schakelaar de mogelijkheid om in net-bedrijf
rechtstreeks op het net te werken. Zodra een spanningsdip optreedt schakelt de
schakelaar binnen een halve periode over op batterij bedrijf. Onderzocht moet worden in
hoeverre dit mogelijk is en wat de verdere consequenties zijn.

Warmtekracht/windenergie
Warmtekracht is een vorm van energie-opwekking welke tot een betere benutting van de
energiedragers bijdraagt. De bij de opwekking vrijkomende warmte wordt gebruikt voor
procesdoeleinden of verwarming.
Toepassing van deze vorm van energie-opwekking is alleen dan rendabel als er een
constante basislast is welke in evenwicht is met de afgenomen warmte die eveneens zo
constant mogelijk moet zijn. Bij het tunnelbedrijf is er een zeer grillig energieverbruik
doordat het weertype voor een belangrijk deel bepaalt welk vermogen voor de
tunnelverlichting nodig is. De basislast wordt hoofdzakelijk bepaald door het voor de
tunnelverlichting en de gebouwvoorzieningen benodigde vermogen. De rest van het
ge"installeerde vermogen is hoofdzakelijk voor pompen en vooral de tunnelventilatie. Deze
afnemers zijn echter zeer onregelmatig en incidenteel in gebruik. Voordat tot
warmtekracht voor een deel van de benodigde energie wordt besloten moet eerst
onderzocht worden of de basislast wel voldoende groot en constant is om deze vorm van
energie-opwekking te rechtvaardigen.

Warmtekracht voor het gehele ge"installeerde noodstroomvermogen voor alleen een tunnel
heeft weinig zin omdat het grootste deel van het ge"installeerde vermogen slechts zeer
incidenteel zal worden afgenomen.
Wel kunnen toepassingen worden overwogen zoals die thans bij de Piet Heintunnel
worden aangebracht, te weten het afstaan van warmte t.b.v. de verwarming in een
woonwijk en het leveren van energie aan het GEB.

Kan men de warmte niet benutten dan heeft de warmtekrachtoplossing weinig zin en kan
beter naar windenergie worden gekeken. Windenergie is vooral aan de kust mogelijk
hoewel de opwekkingskosten thans niet concurerend zijn met de door het GEB geleverde
kWh's.
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In deze situatie kan snel verandering komen als de prijs voor de energiedragers toeneemt,
daarom is het verstandig om bij het ontwerp van de energievoorziening rekening te houden
met de eventuele toepassing van deze vorm van energie.

Relais, scheiders en handschakelaars in de circuits
Het aantal relais, scheiders, beveiligingen ed moet zo klein mogelijk zijn ivm de
betrouwbaarheid.

Handschakelaars moeten zoveel mogelijk worden beperkt omdat deze het risico inhouden
dat vergeten wordt deze weer in de juiste stand terug te zetten na
onderhoudswerkzaam heden.
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A.4.2 Besturingssysteem

Doel: Het aansturen, bewaken en beveiligen van de tunneltechnische installaties.

A.4.2.1 Geschiedenis

Bij de bouw van de eerste tunnels werd bij het besturingssysteem gebruik gemaakt van
relaistechniek. De tegenwoordig toegepaste digitale techniek werd geleidelijk ingevoerd; bij
een aantal tunnels heeft het besturingssysteem tijdelijk bestaan uit een combinatie van
relaistechniek en digitale techniek.

A.4.2.2 Huidige situatie

Aile tunneltechnische installaties zullen alleen dan naar behoren kunnen functioneren als
het besturingssysteem bedrijfsvaardig is. Zowel in de normale bedrijfssituatie als
gedurende calamiteiten vervult het besturingssysteem een essentiele rol.

Digitale technieken worden tegenwoordig op uitgebreide schaal toegepast, maar
handmatige besturing dient te allen tijde mogelijk te zijn.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de energievoorziening
wordt verwezen naar de Standaard [5] hst 6.2.5.

A.4.2.3 Ontwikkelingen

Uitgangspunt dient te blijven om zo veel mogelijk volgens het "fail safe" principe te
werken; bij storing wordt dan de installatie in een veilige bedrijfstoestand gebracht. Valt
bijvoorbeeld de besturing van de brandbluspompen uit dan dienen de pompen te starten
ook al is dit niet nodig voor de situatie in de tunnel.

Pompen en ventilatoren ed niet voorzien van beveiligingen tegen overbelasting. Wel
kunnen voorzieningen worden aangebracht om storingen te melden, maar storingen mogen
niet automatisch leiden tot het afschakelen van vitale installaties. Tot de vitale installaties
die in noodsituaties moeten blijven werken behoren o.a. de ventilatie, het
brandblussysteem, en de noodstroominstallatie.

Door de vooruitgang in de techniek is het mogelijk om voor de besturing een gewone PC
te gebruiken; de sturing kan dan d.m.v. software op de PC worden gezet.

T.b.v. signaaltransport wordt steeds meer gebruik gemaakt van
Glasvezeltechniek kan ook t.b.v. het besturingssysteem worden toegepast.

glasvezel.
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A.4.3 Ventilatie

Doel: Het verwijderen van vervuilde lucht uit de tunnel. In het algemeen kunnen 2
situaties worden onderscheiden:

'normale' situaties, hoog CO-gehalte bij filevorming;
calamiteitensituaties, verwijderen gevaarlijke dampen, rook ed.

A.4.3.1 Geschiedenis

De Velsertunnel is (evenals de Maastunnel) bij de bouw voorzien van een
dwarsventilatiesysteem. Dit was in die dagen het gebruikelijke systeem. Met dit systeem
kan lucht worden toegevoerd of afgezogen in de dwarsrichting van de tunnelbuis. De
inblaas resp. afvoer van de lucht vindt plaats in de linker- en rechterwand. De richting is
omkeerbaar zodat een inblaasopening ook als afzuigopening kan worden gebruikt. In de
lengterichting is het kanalenstelsel in 4 secties verdeeld. Elke sectie kan lucht of afzuigen
of toevoeren door de schoepstand van de ventilatoren te verstellen. In principe is het met
een dwarsventilatiesysteem moeilijk om de krachten welke in de lengterichting van de
tunnelbuis op de tunnellucht worden uitgeoefend te beheersen. Deze krachten ontstaan bv
door het verkeer en de heersende wind.
Het is de bedoeling om tijdens brand het systeem zodanig te laten werken dat de rook en
hete verbrandingsgassen worden afgezogen in de sectie waar de brand woedt en dat
frisse lucht wordt toegevoerd in de aangrenzende secties. Hiermede wordt getracht te
bereiken dat de rookgassen geen schade aan de in de tunnelbuis verblijvende mensen
toebrengt. Dit scenario zal kunnen werken indien de hoeveelheid rookgassen beperkt is,
zoals bij een personenautobrand. Tijdens de brand in de Velsertunnel in 1978, waarbij 2
vrachtwagens waren betrokken, en ook in het buitenland is gebleken dat de
rookgashoeveelheid aanzienlijk groter is dan tot dan toe werd aangenomen; in de
Velsertunnel bleek de capaciteit van het afvoersysteem te klein te zijn. Dit was, in
combinatie met de optredende langsstroom van de tunnellucht, de oorzaak voor het naar
buiten treden aan het uitgangsportaal van grote hoeveelheden rook. De gehele
tunneldoorsnede was gevuld met rook waardoor betreden van deze tunnelbuis alleen met
persluchtmaskers op mogelijk was.
Bij later gebouwde tunnels is geen dwarsventilatie meer aangebracht.

A.4.3.2 Huidige situatie

Meestal wordt gekozen voor langsventilatie dmv aanjagers; dit is eenvoudig en goedkoop.
Alhoewel de uitstoot van NOx in de toekomst een probleem kan gaan vormen is het op dit
moment technisch mogelijk om zelfs tunnels met lengten tot meer dan 7 km van
langsventilatie te voorzien. Daarbij is een essentiele voorwaarde dat de verkeersdichtheid
daarbij wel gecontroleerd moet kunnen worden met behulp van een
verkeersbeheersingssysteem en dat bij filevorming het verkeer voor de ingang van de
tunnel kan worden stopgezet.

Bij tunnels waarbij sprake is van eenrichtingsverkeer heeft langsventilatie een belangrijk
voordeel. Door de "zuigerwerking" van het verkeer ontstaat op natuurlijke wijze in de
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tunnelbuis een langsstroming. Bij rijdend verkeer is vaak geen geforceerde ventilatie nodig.
Aileen bij lage snelheden en/of grote dichtheid van het verkeer is ondersteuning van de
langsstroom nodig.
Zelfs bij een 24 km lange tweerichtingsverkeerstunnel in Noorwegen zijn plannen om een
omkeerbaar langsventilatiesysteem te bouwen. Dit is mogelijk omdat de verkeersdichtheid
bijzonder laag is en de uitstoot van het te verwachten voertuigaanbod gunstig.

Het ventilatiesysteem is een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen van slachtoffers en
het mogelijk maken van de brandbestrijding. Rookverdrijving en volledige verbranding zijn
de twee doelen van het ventilatiesysteem tijdens brand in een tunnel. De praktijk leert dat
de meeste slachtoffers bij brand omkomen door rookverstikking.

Een omkeerbaar langsventilatiesysteem heeft als rookverdrijvingssysteem de beste
mogelijkheden omdat de capaciteit voldoende is voor het verdrijven van de rookgassen
naar een zijde. Voor deze oplossing is in Nederland standaard gekozen. Voorwaarden voor
toepassing van een omkeerbaar langsventilatiesysteem zijn:

eenrichtingsverkeer;
verkeersdetectiesysteem;
verkeerslichten/slagbomen voor het stoppen van het verkeer;
C.C.T.V-systeem

Behalve rookverdrijving heeft het ventilatiesysteem nog een belangrijke functie nl toevoer
van voldoende verbrandingslucht voor het onderhouden van volledige verbranding. De
hoeveelheid frisse lucht zal bij een tankautobrand in een tweestrookstunnelbuis 88 m3/sec
moeten bedragen om de brandstof volledig te verbranden zodat er geen gevaar voor
naverbranding of explosie bestaat.
De aanvaardbare kans dat deze minimaal vereiste hoeveelheid lucht niet beschikbaar is
wordt gesteld op 5 x 10-3.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de ventilatie wordt
verwezen naar de Standaard [5], hst 6.2.4. en 6.4.4. (CO-meting).
Zie voor meer informatie "Ventilatie van Autotunnels, Aanbevelingen 1991" [21], uitgege-
ven door het KIVI.

A.4.3.3 Ontwikkelingen

Er is onderzoek gaande naar de temperatuurbestendigheid van normale standaard
ventilatoren.

Uit verbrandingsmotoren komen tal van verbrandingsproducten vrij waarvan de
belangrijkste zijn NOx, CO en CO2. Sommige van deze stoffen zijn schadelijk, andere zijn
alleen schadelijk in hoge concentraties.
Behalve de bovengenoemde stoffen, die via de uitlaat van voertuigen in de lucht worden
gebracht, komen ook een aantal andere schadelijke stoffen in het milieu; dit zijn de
afvalproducten van remmen, banden, smeermiddelen ed.
Een deel van deze verontreinigingen komt via het in de tunnel aanwezige rioolstelsel in de
pompenkelders terecht, een ander deel komt terecht in het veegvuil en een deel zal met de
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ventilatielucht worden afgevoerd.
Tov een wegdeel buiten de tunnel zal de productie van verontreinigingen in de tunnel
nauwelijks anders zijn, alleen de wijze van verspreiding is anders doordat de emissie meer
geconcentreerd is bij een tunnel.
Het verblijf in de tunnel wordt mogelijk gemaakt door ventilatie met "frisse" buitenlucht.
De concentratie van de schadelijke stoffen wordt hierdoor in de tunnel op een
aanvaardbaar niveau gehouden. Bij lange tunnels in Japan wordt de lucht op een aantal
plaatsen in de tunnel gereinigd; bij deze reiniging worden wel roet en stof uit de lucht
gehaald maar geen chemische stoffen zoals CO en NOx'
Om de verontreiniging van de omgeving van de tunneluitrit te beperken kan het bij lange
tunnels noodzakelijk zijn om de tunnellucht (chemisch) te reinigen; hiervoor zijn nog geen
panklare oplossingen.

Het ophangen van een cluster aanjaagventilatoren bij de ingang van de tunnel, zoals
toegepast bij de Wijkertunnel, levert een besparing van ventilatoren in de tunnel.
Consequentie hiervan is echter dat volledige omkeerbaarheid van de ventilatie niet meer
mogelijk is.
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A.4.4 Verlichting

Doel: Te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel om een verkeersveilige afwikkeling
te bereiken. Dit geldt in het bijzonder bij de ingang van de tunnel Lv.m. het
"zwarte gat" effect.

Verlichting in tunnels is noodzakelijk voor een veilige afwikkeling van het verkeer.
Obstakels moeten tijdig kunnen worden waargenomen om tijdig te kunnen stoppen.
Hiertoe moet het zg "zwarte gat" effect worden voorkomen door een zg. drempelzone. In
deze zone dient de verlichting zodanig te zijn dat de zich buiten de tunnel bevindende
automobilist binnen kan waarnemen.

De verlichting in tunnels wordt verdeeld in drie zones:
a. de drempelzone;
b. de overgangszone, aansluitend aan de drempelzone;
c. de centrale zone (de rest van de tunnel tot de uitgang).

Is de tunnel van een zonwerend rooster voorzien dan wordt de drempelzone door deze
constructie verzorgd. Vanaf het gesloten tunneldeel voigt dan de overgangszone en de
centrale zone.

Is er geen zonwerend rooster voorzien dan wordt de drempelzone gevormd door een
kunstmatige verlichting beginnend bij het gesloten tunneldeel, aansluitend volgen dan de
overgangszone en de centrale zone.

A.4.4.1 Geschiedenis

Zonwerende rooster zijn tegenwoordig van het zondoorlatende type. Dat wil zeggen dat
het zonlicht direct gedoseerd wordt doorgelaten en niet zoals vroeger bij het zondichte
type door reflectie. Een aantal tunnels is voorzien van deze zondoorlatende roosters, zoals
de Beneluxtunnel, de Schipholtunnel, de Zeeburgertunnel en de Noordtunnel.
De oplossing met symetrische verlichting is economisch niet concurerend met een zonwe-
rend rooster. Dit is oa gebleken in de Drechttunnel en de Vlaketunnel.
De verouderde zondichte roosters zijn nog aanwezig bij de Velsertunnel en de Heinenoord-
tunnel.

Met het ontbreken van de roosters kan ook een groot gedeelte van de hoge
middenwanden achterwege worden gelaten hetgeen eveneens een besparing oplevert.

In Nederland wordt tot nu toe vrijwel altijd lijnverlichting ge"installeerd. De armaturen met
daarin TL-buizen worden als een lijn in de tunnel ge"installeerd en geven een gelijkmatig
verlichtingsniveau en geen problemen met hinderlijke flikkerfrequenties. Dit is althans het
geval zolang de gehele lijn is ingeschakeld. Tijdens de avond- en nachturen wordt de
verlichting uit energie oogpunt verminderd waardoor de lijn wordt onderbroken. Het
voordeel van de aaneengesloten lichtlijn is dus alleen van toe passing tijdens de daguren.
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A.4.4.2 Huidige situatie

In 1992 is bij de Bouwdienst de vraag gesteld of tegenstraal verlichting in Nederland zou
kunnen worden ge"introduceerd.
In 1993 is een onderzoek gestart naar de toepassing van tegenstraalverlichting bij de
Velsertunnel. De resultaten waren zodanig positief dat voor de Wijkertunnel besloten is om
over te stappen op tegenstraalverlichting.

Bij tegenstraalverlichting wordt gebruik gemaakt van verhoogde contrastwerking. Dit
verhoogde contrast wordt verkregen door grotere wegdekhelderheid door de manier van
aanstralen van het wegdek en door het niet aanstralen van de achter- en onderzijde van de
auto's. Een obstakel op de weg wordt in de tegengestelde richting van het verkeer aange-
straald, waardoor de schaduw van het obstakel duidelijk waarneembaar wordt voor
achterop komend verkeer. Vergeleken met de klassieke symetrische verlichting kan, bij
een gelijke helderheid van het wegdek, door de manier van aanstralen bij
tegenstraalverlichting minder vermogen worden ge"installeerd. Dit resulteert in een
veri aging van de energiekosten. De armaturen zijn bovendien niet in lijn gemonteerd maar
op een zekere afstand van elkaar waardoor er minder armaturen nodig zijn en dus ook op
de installatiekosten besparingen worden verkregen.

Voor meer informatie zie "Tegenstraal verlichting wat is daar tegen?" dd 6 april 1994 door
ing. L. Swart.

Het is niet mogelijk brandbestendige verlichtingsarmaturen te bouwen. Wel kan door
compartimentering worden voorkomen dat het gehele systeem bij brand door sluiting in
een keer uitvalt. Daarom is in de WUT-richtlijnen [2] gesteld dat de verlichting (evenals de
ventilatie) in groepen moet worden ingedeeld waarbij de sectielengte niet groter mag zijn
dan 100m.

Normaal zijn de armaturen tegen het plafond aangebracht. Dit is in het normale bedrijf
lichttechnisch de beste plaats. De consequentie tijdens rookontwikkeling is dat de
armaturen door de rook worden verduisterd. De zichtbaarheid neemt dan snel af. Om zich
tijdens de brand te kunnen orienteren moet voor laaggeplaatste verlichting gezorgd
worden. De verlichting in de hulpposten en tpv de vluchtdeuren geeft de tunnelgebruiker
de mogelijkheid om zich te kunnen orienteren.
Nood/orientatieverlichting tpv vluchtdeuren en laag bij de grond is dus een belangrijke
voorziening welke de vluchtkansen en dus de veiligheid vergroot (is voor het eerst
toegepast bij de Wijkertunnel).
Om te waarborgen dat de nood/orientatieverlichting ook functioneert moet deze worden
gevoed door de no-break.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de verlichting en het
lichtrooster wordt verwezen naar de Standaard [5] hst 6.2.1. en 6.2.2.
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A.4.5 Branddetectie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen

Doel: Het zo vroeg mogelijk ontdekken van brand en het beschikbaar stellen van
brandbestrijdingsmiddelen aan de tunnelgebruikers en de hulpverleners.

Reeds lang wordt gediscussieerd over de grootte van de brand, of we I het vermogen
waarmee gerekend moet worden om een brand te kunnen modelleren.
In de praktijk kunnen de volgende scenario's voorkomen: een personenauto brand;
een vrachtautobrand en een tankautobrand. Bij ieder scenario behoort een brandvermogen
dat vrijkomt gedurende een bepaalde tijd. In Nederland is gangbaar te rekenen met 5 MW
voor de personenautobrand, 100 MW voor de vrachtautobrand en 300 MW voor de
tankautobrand.

Betreffende de optredende temperaturen wordt rekening gehouden met het optreden van
een benzinebrand. Bij brandproeven in een tunnel met de afmetingen 2 meter x 2 meter en
een lengte van 10 meter bij TNO zijn temperaturen gemeten tot ca. 1350 DC. Op basis
van deze proeven is de RWS-curve vastgesteld (zie WUT [2], bijlage 6).

De resultaten van de brandproeven in de Memorialtunnel in Amerika zullen hopelijk veel
extra informatie leveren voor verdere bepaling van de brandbelasting. De bestaande
computerprogramma's zullen aan de hand van deze resultaten worden gevalideerd.

A.4.5.1 Branddetectie

am adequaat een brand te kunnen bestrijden is detectie in een zo vroeg mogelijk stadium
noodzakelijk.
Uitgangspunt van de Bouwdienst is dat brand in een tunnelbuis alleen ontstaat door het
verkeer, als gevolg van een ongeval of een mechanisch defect; er is tot nu toe geen
informatie bekend waaruit blijkt dat er een brand is ontstaan door de tunneltechnische
installaties, alhoewel dit natuurlijk niet kan worden uitgesloten.
Op basis van dit uitgangspunt past Rijkswaterstaat de volgende twee (passieve)
detectiemethoden toe:

Het continu bewaken van het verkeer. De bewaking van het verkeer is ook vanuit
verkeersveiligheids oogpunt noodzakelijk. Stilstaande of langzaamrijdende voertuigen
worden gedetecteerd en zodra dit het geval is wordt het CCTV-systeem ingeschakeld.
De operator kan dan beoordelen of er sprake is van een ongeval waarbij brand
optreedt. Hij kan op basis van zijn visuele waarneming beslissen tot welke hulpactie
overgegaan moet worden.
Detectie via de weggebruiker. Bij onregelmatigheden kan de weggebruiker via een
intercomsysteem dat in de hulpposten is geplaatst contact opnemen met de operator
in een bewakingspost.

In de dienstenruimten, kabelgangen en kelders dient een specifiek brandetectiesysteem te
worden aangebracht. Hiervoor zijn diverse geschikte systemen verkrijgbaar.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de branddetectiesyste-
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men wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.4.7.
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A.4.5.2 Brandb/usinstallatielbrandb/usmidde/en.

Geschiedenis

De Velsertunnel is destijds van een brandblusinstallatie voorzien met een eenvoudige
opbouw. Een centrale leiding werd gevoed door het waterleidingnet. Vanuit deze leiding
werden de hulpposten van water voorzien. In elk van deze hulpposten bevond zich een
hydrant voor de brandweer met een 2,5" Storz-aansluiting en een brandslanghaspel met
een standaard 1" slang, lengte 30 meter. De hulposten zijn, kijkend in de normale
rijrichting, in de linkerwand geplaatst op een onderlinge afstand van 55 meter. De verdere
uitrusting van de hulpposten bestond uit een poederblusser met een inhoud van 12 kg,
een warmtelamp om de hulppost vorstvrij te houden, een emmer met zand of een ander
olie-absorberend materiaal en een bezem. Enkele van deze posten waren tevens van een
telefoontoestel voorzien.
In de buitenwand juist tegenover de grote hulpposten bevond zich een zogenaamde
poederbluspost met daarin een poederblusser van 12 kg. In een aantal van deze posten
was tevens een telefoontoestel voor een verbinding naar de controlekamer aanwezig.
Deze eenvoudige installatie is in bedrijf geweest tot begin jaren 80.

Behalve als brandblussysteem werd van dit systeem ook gebruik gemaakt voor
schoonmaakwerkzaamheden in de tunnel. Ais brandblussysteem werd de installatie
gemiddeld hoogstens 1 maal per jaar gebruikt.
Door het brandblussysteem ook voor schoonmaakwerkzaamheden en/of het vullen van de
wandenwaswagen te gebruiken wordt tussentijds een controle op de goede werking van
het systeem uitgevoerd. Dit tussentijds gebruik van de installatie voor andere doeleinden
verhoogd de betrouwbaarheid van het systeem, immers als er een storing is wordt dit in
een eerder stadium opgemerkt.

Tijdens de vorstperiode van 1963 is de centrale voedingsleiding bevroren en moest deze
gedeeltelijk worden vervangen. Daarna is de leiding voorzien van isolatie en een
zogenaamde tracing (een electrische verwarmingsdraad) welke op de leiding wordt
bevestigd. De kosten voor Hde isolatie en de tracing zijn aanzienlijk, deze oplossing is
kwetsbaar en vergt daardoor veel onderhoud. Niettemin is door de jaren heen vanaf die
tijd iedere tunnel voorzien van een ge'isoleerde brandblusleiding, indien het een "natte"
blusleiding betrof.

Of dit in aile tunnels ook de enige oplossing is om het bevriezen van de
brandblusinstallatie te voorkomen, staat te bezien. In de Coentunnel en de Beneluxtunnel
staat het middentunnelkanaal, waarin de blusleiding is aangebracht, in open verbinding
met de buitenlucht via de schacht voor de semi-dwarsventilatie. In deze situatie is
bevriezingsgevaar in het middenkanaal denkbaar. In andere tunnels is de ruimte waarin de
blusleiding is aangebracht afgescheiden van de buitenlucht zodat bevriezing van de leiding
veel minder snel zal optreden. Het kan tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden als per
geval wordt bekeken of vorstgevaar te duchten valt en zo niet om dan de isolatie en
tracing achterwege te laten.

De capaciteit van het systeem was geheel afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting
op het waterleverend bedrijf en de plaats van het tappunt. Deze was eigenlijk alleen
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voldoende om de slanghaspels van bluswater te voorzien. Wel kon een blusvoertuig
bijgevuld worden, maar de werkdruk was onvoldoende om de brandweer direct, dus
zonder tussenkomst van een bluswagen, van bluswater te voorzien. Bij onderbreking van
de waterlevering was geen andere voedingsmogelijkheid van de blusleiding aanwezig.
De inzichten in de brandsituatie in een tunnel waren nog niet van dien aard dat men de
ernst van een brand in een afgesloten ruimte volledig overzag. Ook nu nog ontbreekt het
bij veel betrokkenen aan een juist inzicht en begrip. Dit wordt veroorzaakt door de
gelukkige omstandigheid dat brand in een tunnel zelden voorkomt. Het belangrijkste
probleem bij een brand in een tunnel is de optredende rookgashoeveelheid en de
optredende temperatuur en als gevolg daarvan, de bereikbaarheid van de plek des onheils.
Nog steeds blijkt het voor te komen dat de brandweer de brandhaard probeert te
benaderen door de tunnelbuis waarin de brand woedt. Ook bij de brand in 1978 in de
Velsertunnel was dat het geval. Door de hevige rookontwikkeling en de heersende
ventilatiestroom in de richting van het uitgangsportaal was benadering vanaf die zijde
slechts mogelijk met perslucht. Maar door het slechte zicht en de afstand welke te voet
moest worden afgelegd, heeft het geruime tijd geduurd voordat inzicht verkregen kon
worden in de omvang van het ongeval. De aanvang van de bluswerkzaamheden is
hierdoor vertraagd.

Bij het ontwerp ging men er van uit dat een brandhaard vanaf twee zijden bestreden kon
worden; daarom werd een slanglengte van 30 meter bij een h.o.h. afstand van 55 meter
van de hulpposten voldoende geacht. Dit nu is een misvatting; door de vrijwel altijd
aanwezige langstroming van de tunnellucht, zal aan een zijde van de brandhaard, door de
rook en! of de hoge temperatuur het onmogelijk zijn om de brandhaard te benaderen.
Bovendien vond het ongeval in de Velsertunnel plaats juist voor een hulppost, zodat deze
niet gebruikt kon worden. De afstand naar de volgende hulppost is 55 meter, zodat het
duidelijk is dat met een slanglengte van 30 meter en een worplengte van 10 meter, de
plaats van het ongeval niet bereikt kon worden.

De les welke hieruit getrokken kan worden is duidelijk, de slanglengte moet voldoende zijn
om de afstand tussen 2 hulposten te overbruggen. Door de afmetingen van de slanghaspel
en de eisen van hanteerbaarheid van de afgerolde en gevulde slang is de lengte van de
slang begrensd. Met een maximum lengte van 55 meter voor de 1" brandslang, een
worplengte van 20 meter en een benaderingsafstand tot de beginnende brandhaard van
10 meter, kan de maximum hoh-afstand van de hulpposten worden vastgesteld.

Tijdens het ontwerp en de bouw van de Velsertunnel was toevoeging van een een opper-
vlaktespanningverlagingsmiddel zoals "Lightwater" (AFFF) onbekend. Een dergelijke
toevoeging maakt het mogelijk om vloeistofbranden van koolwaterstoffen te blussen.
Zonder toevoeging zal bij een vloeistofbrand met water geen blusresultaat bereikt worden,
of erger nog de brand zal zich uitbreiden door verspreiding van de vuurhaard. Dit is
aangetoond door proeven welke door TNO- brandveiligheid in opdracht van de directie
Sluizen en Stuwen in 1988 zijn gedaan. Doel van deze proeven was om aan te tonen dat
het door de Rijkswaterstaat ge"installeerde verbeterde brandblussysteem ook daadwerkelijk
functioneert bij het gebruik door ondeskundigen. De capaciteit van de slanghaspel bedroeg
84 I!min en de worplengte was 17 meter. Het gebruikte Lightwater-concentraat was 3%,
afgeregeld op een dosering van 2 %. De conclusie van deze proeven is dat het ter
beschikking stellen van een slanghaspel met water zonder toevoeging van Lightwater als
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blusstof beslist moet worden ontraden omdat de brand hierdoor verergerd. Voegt men
daarentegen wel Lightwater toe, dan kan door ondeskundigen een beginnende
vloeistofbrand worden bestreden.

De capaciteit van een brandslanghaspel moet minimaal 100 I/min bedragen, omdat de
capaciteit van de slanghaspel tijdens de proeven aan de krappe kant is gebleken. am de
beschikbare tijd van het lightwater te vergroten moet voortaan een 1% dosering worden
toegepast. Met een tankinhoud van 25 liter geeft dit een beschikbaarheidstijd van 25
minuten. Deze tijd wordt voldoende geacht om de brandweer de gelegenheid te geven om
de bluswerkzaamheden over te nemen.

Aile thans door de Rijkswaterstaat beheerde tunnels zijn van dit systeem voorzien, ook als
een tunnel niet is opengesteld voor het transport van gevaarlijke stoffen. Er wordt dus
geen onderscheid gemaakt, omdat ook in een tunnel waarin het transport van gevaarlijke
stoffen niet is toegestaan er een vloeistofbrand kan ontstaan.

Brandblussystemen sinds de Velsertunnel
De volgende generatie tunnelontwerpen betrof de Coentunnel, de Schipholtunnel en de
Beneluxtunnel. Deze tunnels lijken vwb het brandblussyteem veel op elkaar. In grote lijnen
komt het verschil met de Velsertunnel erop neer dat de installatie niet meer rechtstreeks
op het waterleidingnet werd aangesloten maar via een "open verbinding". Dit werd door
het waterleverende bedrijf geeist omdat het brandblusleidingstelsel ook werd gebruikt voor
de voeding van een wandenwassysteem. Tbv dit systeem werd in het leidingstelsel een
zeepmiddel ge'injecteerd. am te voorkomen dat dit middel in het waterleidingnet terecht
kon komen is de open verbinding vereist. Door het plaatsen van een verbreektank met een
inhoud van 5 m3 is het onmogelijk dat er water vanuit het brandblusnet in het
waterleidingnet terugvloeit. Dit heeft wet tot gevolg dat er een pomp noodzakelijk werd
om vanuit deze verbreektank de brandblusleiding te voeden.
De toevoercapaciteit van het waterleidingbedrijf moet tenminste gelijk of groter zijn dan de
capaciteit van de pomp. De afmeting van de waterleidingaansluiting was 4" en het niveau
in de verbreektank werd bestuurd door een vlotterafsluiter. Met deze afsluiter zijn veel
afsluit- en geluidsproblemen ontstaan. Vooral het langzaam sluiten van de klep door het
trage stijgen van het wateroppervlak in de laatste vulfase was de oorzaak van deze proble-
men.

De grote waterleidingaansluiting vormde in de Coentunnel en de Beneluxtunnel geen
bezwaar omdat de waterleiding, met een voldoende capaciteit, nabij de tunnel aanwezig
was. Dit was niet het geval bij de Schipholtunnel alwaar de afstand tot de dichtsbijzijnde
waterleiding met voldoende capaciteit aanzienlijk was. Wel was een kleinere aansluiting in
de nabijheid van de tunnel beschikbaar. Dit heeft, in de Schipholtunnel voor de eerste
maal, geleid tot de toepassing van een bufferreservoir met een inhoud van 60 m3 en het
vullen van dit reservoir met een kleine waterleidingaansluiting. Dit reservoir is uitgevoerd
in beton en gesitueerd in de kelder van het bedieningsgebouw. Het reservoir diende tevens
als verbreektank, zodat aan de eis van het waterleverend bedrijf kon worden voldaan.

Bij de Heinenoordtunnel is de ervaring verwerkt van de voorgaande tunnels. Ook hier was
de afstand tot het aansluitpunt op de waterleiding aanzienlijk, dus werd besloten om te
volstaan met een bufferreservoir. Bovendien werd uit kostenoverweging volstaan met een
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aansluiting aan een zijde. Dat impliceerde wel dat er een eigen waterleidingsvoeding naar
de andere zijde gebracht moest worden.

De Drechtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel vormen de volgende generatie tunnels. Het
ontwerp van de brandblusinstallatie is in grate lijnen overeenkomstig het ontwerp van de
voorgaande tunnels. De capaciteit van het systeem was nog steeds 60 m3/uur bij een
druk van 8 bar. Gedurende langere tijd is er vwbt de uitgangspunten, het ontwerp en de
uitvoering van de brandblussystemen weinig veranderd. Hier is drastisch verandering in
gekomen als gevolg van de brand in de Velsertunnel in 1978. Bij dit ongeval en de daarop
volgende brand kwamen 5 mensen om het leven en was er schade aan de apparatuur in
de tunnel. Dit voorval heeft geleid tot gewijzigde uitgangspunten voor de
veiligheidsvoorzieningen, waarvan de brandblusinstallatie een onderdeel vormt.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de brandblusinstallatie
en de brandblusmiddelen wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.4.1. en 6.4.2. en
de WUT [2].

A.4.5.3 Ontwikkelingen

In een aantal landen worden geen kleine blusmiddelen ter beschikking gesteld, soms zelfs
geen enkele voorziening; in sommige landen wordt volstaan met het ter beschikking
stellen van poederblussers. In Nederland is er steeds van uit gegaan dat zogenaamde
"kleine blusmiddelen", waaronder wordt verstaan poederblussers en slanghaspels, ter
beschikking gesteld dienen te worden aan het publiek. De overweging hiervoor is dat een
snelle bestrijding van een beginnende brand de schade aanzienlijk kan beperken.

Poederblussers zijn geschikt voor het blussen van branden zonder aanwezigheid van
mensen. Poederblussers zijn niet geschikt om brandende voertuigen waarin beknelde
personen zitten te blussen. Het bluspoeder geeft bij inademing ernstige ademhalingsprable-
men (dit kan leiden tot verstikking), bovendien treedt als gevolg van een chemische reactie
een temperatuurverhoging op waardoor ernstige verbrandingen oa aan de longen kunnen
optreden.
Het eventueel weglaten van de poederblussers levert slechts een geringe besparing op
maar kan, met name bij brand in het motorcompartiment van een auto, het geheel
uitbranden van het voertuig tot gevolg hebben. Dit nu kan weer tot aanzienlijke schade
aan het tunnelinterieur leiden.

Overwogen kan worden het aantal alarmsignalen te beperken door alleen een deurmelder
op de hulpposten toe te passen en aile andere signalen weg te laten; dit geeft een
besparing op bekabeling en besturingsapparatuur. Ook wordt daardoor het onderhoud
vereenvoudigd.

Een brandblussysteem dient een grate mate van beschikbaarheid te hebben. Door middel
van een risico-analyse dient te worden vastgesteld in hoeverre de ontworpen installatie
voldoet aan de beschikbaarheidseisen welke gesteld dienen te worden. Een
voorbeeldstudie is reeds gemaakt.
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De waterlevering dient veilig gesteld te zijn door toepassing van een bufferreservoir en een
voedingsmogelijkheid uit "open water". Soms kan het bufferreservoir mogelijk worden
vervangen door de toepassing van bronpompen.

In sommige tunnels wordt volstaan met het aanbrengen van een "droge" blusleiding. Dit
kan vooral in lange tunnels voordelen hebben omdat het uitleggen van brandslangen over
grote afstanden veel tijd kost en door de aanwezigheid van het gestrande verkeer moeilijk
is.

Onderzocht zal moeten worden in hoeverre hogedruk nevelsystemen toepasbaar zijn in
tunnels. Bij deze systemen wordt water onder hoge druk (100 bar) verneveld; hiermee
wordt bereikt dat de zuurstof wordt verdrongen en de brandhaard verstikt.

In Nederland worden geen sprinklerinstallaties in tunnels toegepast. Daar is in het verleden
wel over gesproken maar de nadelen van een dergelijk systeem zijn groter dan de
voordelen. Bovendien zijn de stichtings- en onderhoudskosten hoog.
De belangrijkste nadelen zijn:

de blusfunctie is niet controleerbaar;
de hoeveelheid kan niet worden geregeld;
bij vloeistofbranden kunnen ongewenste situaties optreden zoals vergroting van het
brandende oppervlak en het overlopen van de riolering;
bij automatische blussing van een vloeistofbrand kunnen explosiegevaarlijke gassen
ontstaan doordat de verdamping doorgaat wat tot vertraagde ontsteking kan leiden.
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A.4.6 Pompinstallaties

Doel: Het afvoeren van regenwater, lekwater, schoonmaakwater, bluswater en
eventuele, bij ongevallen vrijgekomen, (gevaarlijke) vloeistoffen.

Afwatering van tunnels en de daarnaartoe leidende wegen, voor zover gelegen beneden
maaiveldniveau, kan in het algemeen niet langs natuurlijke weg plaatsvinden.
Aangezien dit in Nederland de normale situatie is, zijn aile tunnels voorzien van drainage-
pompinstallaties. .
Een drainagepompinstallaties bestaat in principe uit:
a. een waterkelder waarop de te draineren oppervlakte afwatert;
b. een pompinstallatie waarmee het in de waterkelder verzamelde water wordt

afgevoerd.

In principe voeren pompinstallaties af op het meest nabij gelegen oppervlaktewater. Waar
dit niet mogelijk is, zoals in een stedelijke omgeving op het openbare rioo!.

Voor de berekening van regenwaterafhankelijke pompinstallaties wordt gebruik gemaakt
van statistische gegevens van het KNMI (Braak en/of Buishand en Velds).

Aandachtspunten:
De berekende hoeveelheid af te voeren water binnen een vliesconstructie of een dam-
wandconstructie moet worden verhoogd met de lekkagehoeveelheden van het vlies of
de damwand.
Lozing via natuurlijke weg geniet de voorkeur boven lozing d.m.v. een pompinstallatie.
Een kleine pompinstallatie die veel draaiuren maakt is economischer dan een grote
pompinstallatie die weinig uren maakt.
ledere pomp heeft een optimaal werkpunt; d.w.z. bij een bepaalde hoeveelheid/druk
verhouding is het rendement het hoogste.
Een in de ontwerpfase gekozen pomp moet een werkpunt hebben dat zo dicht mogelijk
bij de gemiddeld door de pomp op te brengen prestatie ligt.
Het onderhoud van een pompinstallatie is aanzienlijk gemakkelijker en veiliger indien de
pompen bereikbaar zijn vanaf een buiten de rijweg gelegen lokatie. Dit maakt tevens
het toepassen van zwaar verkeerluiken op de pompkelders overbodig.
Grote waterkelders dienen rechtopstaand beloopbaar te zijn.
Op de schoonmaakkosten van een waterreservoir kan aanzienlijk worden bespaard
door de watertoevoer naar het reservoirs (wegriolering) te laten plaatsvinden via een
z.g.n. zandvang: in feite een tussenreservoir met een veel kleinere inhoud dan het
waterreservoir. Slib en zand kunnen bezinken in de zandvang.
In het gedeelte van de waterkelder waarin de pompen zijn ondergebracht of waar
water wordt aangezogen door de pompinstallatie, een verdiept gedeelte aanbrengen in
de vloer, zo mogelijk ter diepte van het laagst voor de pompen toelaatbare waterpeil
(eventueel uitschakelpeil van de pompen).
Pompinstallaties in een belangrijk objekt voorzien van twee gescheiden, koppel bare,
afvoerleidingen. Bij middenpompinstallaties de afvoerleidingen in gescheiden trace's
onderbrengen.
Doorvoeringen door betonnen, waterkerende wanden altijd uitvoeren via een in de
betonnen wand ingestorte stalen pijpdeel, aan beide zijden voorzien van flenzen
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waarop kan worden aangesloten. Eventuele maat- en/of zettingsverschillen tussen
beton en de daarop aangesloten stalen leidingen kunnen worden opgevangen d.m.v.
een compensator.
Met het oog op ruimtebesparing en onderhoudbaarheid van de pompen, geniet het
toepassen van dompelpompen de voorkeur.
Overige appendages van een pompinstallatie, zoals afsluiters en terugslagkleppen
dienen zo eenvoudig mogelijk van constructie te zijn. Draaiende delen in kontakt met
het water moeten worden vermeden i.v.m. kans op vastzitten door corrosie en
vervuiling, evenals door pakkingbussen afgesloten doorvoeringen naar buiten. In dit
verband zijn membraanafsluiters en terugslagkleppen van het type balkeerklep aan te
bevelen.
Leidingwerk inclusief de daarin opgenomen appendages zodanig ontwerpen dat
volledig afgetapt kan worden d.m.v. een aftapvoorziening op het laagste punt.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de pompinstallaties
wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.2.3 en de WUT [2].
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A.4.7 Communicatie

Doel: Informatie overdracht van en naar de tunnelgebruikers en hulpverleners.

Tot de communicatievoorzieningen behoren de volgende installaties:

intercominstallatie;
luidspreker- omroepsysteem;
hoogfrequent radiocommunicatiesysteem (HF-installatie);
directe telefoonlijn naar hulpdiensten;
gesloten televisiesysteem (CCTV-installatie).

AA.7.1 Intercominstalla tie

Voor gestrande automobilisten is de intercominstallatie het enige hulpmiddel dat
beschikbaar is om contact op te nemen met de operator in de controlekamer.

Tijdens calamiteiten hebben de hulpverleners alleen via de intercominstallatie de
mogelijkheid om rechtstreeks met de operator in de controlekamer contact op te nemen.
Ook de HF-installatie biedt deze mogelijkheid in technisch opzicht, maar het is om
organisatorische redenen niet mogelijk om rechtstreeks met de operator te spreken (zie
A.4.7.3).
Zolang deze, overigens ongewenste situatie, voortduurt is de intercomverbinding naar de
operator van groot belang om misverstanden in de communicatie te voorkomen.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de intercominstallatie
wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.3.1.

AA.7.2 Luidspreker- omroepsysteem

Om het publiek te informeren over de reden van stremming of om aanwijzingen te geven
bij noodzakelijke ontruiming van de tunnel heeft de operator de beschikking over een
luidspreker- omroepsysteem.

De operator kan ook via de HF- installatie informatie naar de automobilisten in de tunnel
doorgeven, echter hiermee kunnen alleen die mensen bereikt worden die zich in de auto
bevinden en de autoradio hebben ingeschakeld op een van de 3, per tunnel gekozen,
radiozenders (bijv. Radio 1, 2 en 3).

Omdat ook de ventilatoren zijn ingeschakeld bij een ontruiming is het noodzakelijk
enerzijds eisen te stellen aan het geluidsniveau van de ventilatoren en anderzijds aan de
luidsprekerinstallatie.
De verstaanbaarheid en de geluidssterkte zijn de twee belangrijkste eisen.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan het luidspreker-
omroepsysteem wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.3.2.
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A.4.7.3 Hoogfrequent radiocommunicatiesysteem (HF-installatieJ

Een belangrijke les welke uit de Velsertunnelbrand geleerd kon worden heeft te maken met
de bereikbaarheid van de hulpverleners tijdens een dergelijke calamiteit. Vanuit de
tunnelbuis kon door de hulpverleners geen of zeer gebrekkig gebruik gemaakt worden van
de door hen gebruikte draadloze radio-apparatuur zoals portofoon en mobilofoon. Veel tijd
en oponthoud maar ook extra risico's zijn hierdoor ontstaan.

De gerenoveerde tunnels zijn voorzien van een draadloos communicatiesysteem waarmee
de hulpdiensten verbinding kunnen onderhouden met de buitenwereld. Het gebruik van dit
systeem is zeker nog niet optimaal omdat de controlekamer wel kan meeluisteren maar
niet rechtstreeks kan communiceren met de hulpverleners in de tunnelbuis. Daarvoor moet
gebruik worden gemaakt van de intercominstallatie. De reden hiervoor is geen technische
maar een organisatorische. De hulpdiensten stellen zich op het standpunt dat al het
draadloze verkeer via de centrale moet verlopen. Dit geldt zowel voor de brandweer als (in
nog sterkere mate) voor de politiediensten. Ais reden hiervoor wordt opgegeven dat men
de autonomie van het politieverbindingsnet niet wil doorbreken. Dat is natuurlijk
begrijpelijk bij de normale politietaken, zoals misdaad bestrijding ed. Maar voor
calamiteiten in een tunnel waarbij sprake is van een bijzondere omstandigheid en een
gevaarlijke omgeving, lijkt een uitzondering te overwegen; de operator in de controlekamer
is bij uitstek geschikt om de gehele situatie in de tunnel te overzien via het CCTV-
systeem. Toegangsroutes naar de tunnel moeten door de operator worden vrijgemaakt en
aanwijzingen over de te volgen route dienen naar de voertuigen doorgegeven te worden.
Verkeerd aanrijden van een tunnel kan tot veel tijdverlies en daardoor extra risico's
aanleiding zijn. Tot nu toe verloopt de communicatie via een directe telefoonlijn naar de
centrale meldkamer van de politie en brandweer; deze geeft dan instructies aan de
voertuigen.
De brandweer heeft de algehele leiding indien zij bij een ongeval in een tunnel wordt
opgeroepen. Dit betekent dat de bevelvoerder op de hoogte zou moeten zijn van de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de technische installaties in de tunnel.
Gezien het beperkt aantal branden in tunnels is nauwelijks ervaring bij de brandweer
aanwezig. Directe communicatie tussen de operator in de controlekamer van de tunnel en
de bevelvoerder over het gebruik van de technische installaties is dus gewenst.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de HF-installatie wordt
verwezen naar de Standaard [5], hst 6.3.4. en bijlage 5 van de WUT [2].

A.4.7.4 Directe telefoonlijn naar hulpdiensten

De verbinding tussen de controlekamer van de tunnel en de centrale meldkamer van de
hulpdiensten wordt tot stand gebracht met een directe telefoonverbinding. Dit is
noodzakelijk omdat bij incidenten direct moet kunnen worden gemeld wat er gaande is.
Tijdverlies door bezette telefoonlijnen kan tot belangrijke meerschade en/of slachtoffers
leiden.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de telefoonverbinding
wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.3.5.
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A.4.7.5 Gesloten televisiesysteem (CCTV-installatie)

In de normale bedrijfssituatie wordt met de CCTV-installatie de bewakings- en
controletaak van het verkeer verricht. De verkeersveiligheid wordt met dit systeem
bevorderd doordat de operator de meest geeigende maatregelen kan treffen. Daarnaast
kunnen automatische detectiesytemen de taak van de operator verlichten, maar deze
kunnen niet worden ingezet bij het afsluiten van de tunnelbuis of bij het waarnemen van
de aard van een stremming.

Zowel in het kader van branddetectie als bij het waarnemen tijdens een calamiteit heeft de
CCTV-installatie een belangrijke functie.

Om de herkenbaarheid van het beeld te vergroten wordt thans gewerkt aan het invoeren
van kleuren CCTV-systemen.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de CCTV-installatie
wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.5.4.

Er zijn ontwikkelingen gaande om CCTV-installaties geschikt te maken voor:
stilstandsdetectie;
incident detectie;
voertuigherkenning;
hoogtemelding.
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A.5 VERKEERSBEHEERSING

Verkeersbeheersing is in de normale bedrijfssituatie een belangrijk hulpmiddel voor een
veilige afhandeling van het verkeer. Daarnaast heeft de verkeersinstallatie een belangrijke
functie bij het voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties.
Een stremming van het verkeer in de tunnel of op het wegdeel vlak na de tunnel kan
aanleiding zijn tot kop-staartbotsingen. Indien in zo'n geval brand ontstaat is er sprake van
een levensbedreigende situatie omdat ventilatie dan voor een deel van de in de tunnel
aanwezige mensen geen uitkomst biedt.
Door het voor de tunnelingang stoppen van het verkeer, of door het gedoseerd toelaten
van verkeer kan stilstaand verkeer in de tunnel worden beperkt.

Vooral in stedelijke gebieden waarbij vlak na de tunnel een kruispunt of afrit is gelegen kan
een dergelijke situatie frequent voorkomen. In Parijs heeft dit geleid tot het standpunt van
de brand weer dat langsventilatie in tunnels langer dan 800 meter niet wordt toegestaan.

Het mag duidelijk zijn dat verkeersbeheersing een zeer belangrijke rol speelt bij de
veiligheid in tunnels.
Achtereenvolgens worden de volgende veiligheidsvoorzieningen besproken:

A.5.1
A.5.2
A.5.3
A.5A
A.5.5

Hoogtedetectie
Signalering, verkeersdetectie
V erkeersl ichten
Afsluitbomen
Middenbermdoorsteken
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A.5.1 Hoogtedetectie

Doel: Voorkomen dat te hoge voertuigen de tunnel binnenrijden zodat installatiedelen
aan het plafond niet worden beschadigd.

Kwetsbare installatiedelen aan het plafond van een tunnel (zoals TV-camera's, luidsprekers
en signaalgevers) worden vaak al voorzien van een kooiconstructie ter bescherming tegen
aanrijdingen (zie standaard [5], hst. 6.4.5).
Daarnaast vindt bij een aantal bewaakte tunnel detectie van te hoge voertuigen plaats op
enkele honderden meters voor de ingang van de tunnel. Indien een te hoog voertuig wordt
gedetecteerd dan gaan de, dichter bij de tunnel geplaatste, verkeerslichten op rood en
wordt het te hoge voertuig afgeleid via een afsluitbare dienstweg.

Bij de Velsertunnel, de Coentunnel, de Beneluxtunnel, de Drechttunnel, de Botlektunnel, de
Zeeburgertunnel, de Noordtunnel (binnenkort) en de Wijkertunnel is een hoogtedetectie-
systeem aangebracht.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de hoogtedetectie
wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.5.5.
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A.5.2 Signalering, verkeersdetectie

Doel: Een veilige doorstroming van het verkeer bij filevorming, rijstrookblokkeringen en
werk in uitvoering.

A.5.2.1 Geschiedenis

In de jaren 60 werd voor het eerst in Nederland een kruispijlsysteem toegepast. Dit
systeem was uit Amerika afkomstig en werd aldaar toegepast bij het "keep your lane"
systeem. Om ook een snelheid te kunnen aangeven werd in de beide wegbermen door
zogenaamde "Blanc Out's" een snelheidsaanduiding volgens het RVV getoond.
De besturing yond plaats door telefoonrelais.
Achtereenvolgens werden na de Coentunnel ook de Schipholtunnel, de Beneluxtunnel en
de Heinenoordtunnel van een dergelijk systeem voorzien, evenwel, door toepassing van
mod erne technieken, aangepast aan de eisen des tijds. Bij deze installaties werd door
zogenaamde radarbollen het verkeer gedetecteerd; dit was niet erg betrouwbaar waardoor
het aantal valse meldingen erg groot was.
De schakelwacht moest naar bevinden en TV observatie de verkeerssignalering bedienen.

Tijdens de bouw van de Drechtunnel kwam er een tweede generatie verkeersinstallaties
naar voren. De detectie van het verkeer was tot die tijd een probleem geweest, maar met
de komst van de lusdetectoren in het wegdek en de toe passing van electronica werd het
mogelijk om zeer betrouwbaar de dichtheid en de snelheid van het verkeer te meten.
De Drechttunnel werd voorzien van een automatisch file-detectiesysteem dat tevens in
staat is om adviessnelheden te tonen per rijstrook.

Bij een tunnelinstallatie werd, anders dan bij een detectiesysteem op de autosnelweg,
altijd al rekening gehouden met maatregelen voor werk in uitvoering. Daarnaast was de
bewaking van het verkeer door het ontbreken van een vluchtstrook van groot belang.
Later is ook voor de gewone autosnelwegsignalering het belang van maatregelen voor
werk in uitvoering onderkend en werd het systeem ook voor deze maatregelen gebruikt.

De volgende tunnel, welke van een verkeersinstallatie moest worden voorzien, was de
Zeeburgertunnel. Tesamen met de ringweg om Amsterdam is dit een compleet
ge"integreerd verkeersgebeuren. De Coentunnel en de Zeeburgertunnel vormen de
westelijke, respectievelijk de oostelijke oeververbinding. Interessant is dat tot de ombouw
naar het MCSS-systeem nog steeds het principe van het kruis-pijlsysteem in de
Coentunnel heeft gewerkt.
Deze ombouw was niet eenvoudig omdat het MCSS-systeem een aantal functies, die voor
een tunnel essentieel zijn, niet kan behappen. Zo is het o.a. niet mogelijk om stilstand te
detecteren, de slagbomen en de hoogtemelding kunnen niet vanuit MCSS worden bediend
en ook de TV aansturing is vanuit MCSS niet mogelijk. Door een ander systeem naast het
MCSS systeem te installeren is dit probleem opgelost waarbij de schakelwacht als
intermediair fungeert tussen beide systemen. Dit is geen idea Ie oplossing omdat de kans
op vergissing en interpretatiefouten aanwezig is.
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A.5.2.2 Huidige situatie

Door portalen over de weg te plaatsen kunnen boven iedere rijstrook signaalgevers worden
gemonteerd. led ere signaalgever geeft de informatie aan het op de betreffende rijstrook
rijdende verkeer.

Detectielussen in het wegdek meten de snelheid en de dichtheid van het verkeer en op
basis van deze informatie worden de signaalgevers op het in de rijrichting ervoor gelegen
portaal aangestuurd.

De apparatuur is langs de autosnelweg opgesteld en kan volledig autonoom werken en
heeft zelfs een eigen stroomvoorziening.

Het systeem kan wel snelheidsadviezen genereren maar geen rijstroken afkruizen. Dit
moet op afstand door de operator gebeuren. Het uit het verkeer nemen van rijstroken kan
dus alleen op verzoek van de politie of de beheerder door personen welke ter plaatse
aanwezig zijn. De operator heeft op de normale autosnelweg geen beschikking over een
CCTV systeem. Dit is wel in de tunnel en op aansluitende wegen aanwezig, maar de
Dienst Verkeerskunde is van mening dat dit voor een autosnelweg niet nodig is. Dit in
tegenstelling tot de gebruikers van deze system en die wel belang hechten aan een CCTV-
systeem op verkeerskruispunten ed.

am op afstand te kunnen bedienen wordt de informatie vanuit het veld naar de centrale
post gestuurd via kabels welke langs het trace in de bermen zijn gesitueerd.

Op de centrale post bevindt zich een computer waarin de signalen worden verwerkt en
van waaruit de operator kan ingrijpen in het proces.

Behalve dat de signalen naar de centrale bedienpost van de Rijkswaterstaat gaan wordt
ook naar het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) informatie doorgegeven omtrent de
situatie op de weg en de ingeschakelde signaalbeelden. Ingrijpen door de
politieverkeersdienst is niet mogelijk, wel kan een verzoek daartoe aan de operator worden
gedaan.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de signalering en de
verkeersdetectie wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.5.1 en hst 6.5.3.

A.5.2.3 Ontwikkelingen

Vereenvoudigingen
Vereenvoudigingen zijn mogelijk door het aanpassen van de randvoorwaarden.
Het doe I van het verkeerssignaleringssysteem is:
1. filebeveiliging;
2. beveiliging bij werk in uitvoering;
3. bedienen van tunnelspecifieke installaties;
4. verkeershomogeniserings-maatregelen.
In de toekomst zou daar nog bij kunnen komen de verkeersreguleringsmaatregelen, zoals
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tolheffing ed.
Door een modulair systeem te ontwerpen kan kostprijsverlagend worden gewerkt doordat
voorzieningen niet worden aangebracht als ze niet nodig zijn. Een toegesneden ontwerp is
dan mogelijk binnen de randvoorwaarden.

Voor filebeveiliging is een betrouwbaar detectiesysteem nodig en daaraan gekoppeld
goede software voor de besturing en verwerking van de signalen. Voor de maatregelen bij
werk in uitvoering is dat niet nodig, handmatig bedienen is dan voldoende en een minimaal
aantal signaalbeelden volstaat. Voor de bediening van de tunnelspecifieke installaties zijn
een aantal extra bedieningsfaciliteiten noodzakelijk. Voor de homogeniseringsmaatregelen
is ook een verkeersdetectiesysteem nodig.
Combinatie van onderdelen leidt tot besparing, de apparatuur wordt dan voor meerdere
doelen gebruikt.

Beperking van het aantal signalen naar de verkeersdeelnemer geeft een beperking van de
kosten. Het aantal signaalbeelden in de signaalgevers is thans grater dan wordt gebruikt,
hierdoor zijn de kosten onnodig hoog.

Door het toepassen van vereenvoudigde signaalgevers kan ook de portaalconstructie
worden vereenvoudigd.

Standaard apparatuur
Door de massaproductie van personal computers is de kostprijs laag.
Bovendien is de betrouwbaarheid erg hoog en dit kan door de toepassing van standaard
software nog verder vergroot worden.

Standaard transmissie-apparatuur voor het transport van de informatie en de aansturing
van de apparatuur is goedkoop en zeer snel zodat overbrugging van grate afstanden geen
probleem vormt. Beperking van de apparatuur in het veld werkt verder kosten verlag end,
vooral in de onderhoudssfeer.

Door het gebruik van standaard apparatuur is het onderhoud eenvoudig en dus goedkoop.

In ontwikkeling is het gebruik van de CCTV-installatie voor het detecteren van voertuigen
en het aansturen van het verkeersgeleidingssysteem.
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A.5.3 Verkeerslichten

Doel: Het kunnen stoppen van het verkeer.

Verkeerslichten worden in elk geval voor de ingang van een tunnel aangebracht indien:
een hoogtedetectie aanwezig is;
verplaatsbare middenbermdoorsteken aanwezig zijn.

Het gebruik van de verkeerslichten wordt begeleid door het gebruik van de
matrixsignaalgevers (snelheidsbeperking) en het vertonen van attentiesignalen zoals oranje
knipperlichten.
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A.5.4 Afsluitbomen

Doel: Voorkomen dat het verkeer afgesloten wegen of weggedeelten kan berijden.

Afsluitbomen (slagbomen) worden in hoofdzaak gebruikt voor:
het afsluiten van dienstwegen bij de in- en uitgang van tunnels;
het afsluiten van de rijbaan bij op rood staande verkeerslichten.

De slagbomen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat een eventuele aanrijding ervan geen
ernstige gevolgen heeft voor de inzittenden van het aanrijdende voertuig.

Tijdens de bediening van de slagbomen moet een visuele controle mogelijk zijn.

Zie Standaard [5], hst. 6.5.2.
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A.5.5 Verwijderbare middenbermbeveiliging

Doel: Afsluiting van een middenbermdoorsteek, die geopend kan worden i.v.m.
hulpverlening bij calamiteiten of bij tegenverkeer situaties.

In 1982 is door de Bouwdienst de zogenaamde LUKUVA (Iuchtkussen vangrail)
ontworpen.
Na een periode van proefnemingen is in 1984 aan beide zijden van de Coentunnel een
LUKUVA aangebracht.
De LUKUVA bestaat uit 10 stuks 4mm plaatstalen geleidebarrier (GM-profiel), elk 7m lang,
die scharnierend aan elkaar zijn gekoppeld. In de gesloten situatie is het ene uiteinde van
de rij plaatstalen profielen d.m.v. een grendelmechanisme gekoppeld aan het uiteinde van
de, naast de doorsteek aanwezige, betonnen GM-profielen. Het andere uiteinde is d.m.v.
een scharnier en een spaninrichting gekoppeld aan het tegenoverstaande uiteinde van de
betonnen GM-profielen. Door middel van de spaninrichting wordt na het sluiten van de
doorsteek de constructie voorgespannen.
Tijdens het openzetten worden de 10 elementen opgeheven door een, in het grondvlak
van elk element geplaatste, luchtkamer die rondom is afgesloten door een rubberprofiel.
Na het opheffen werden de elementen met behulp van een in de zijberm geplaatste
transportabele lier verplaatst.
Deze constructie is later aangepast. De barrier werd voorzien van 2, op afstand te
bedienen, aangedreven wielen waardoor het tijdrovende verplaatsen met een lier niet meer
nodig was.

Na deze eerste toepassing is het ontwerp aangepast en ontstond de VEVA (verplaatsbare
vangrail). Bij de VEVA werden onder elk element wielen geplaatst waarvan enkele worden
aangedreven. De bediening kan zowel ter plaatse (vanuit de bedieningskast in de zijberm)
als op afstand (de controlekamer) geschieden.
VEVA's zijn achtereenvolgens aangebracht bij de Beneluxtunnel, de Velsertunnel, de
Zeeburgertunnel en de Wijkertunnel.

Voor een beschrijving van de huidige eisen die worden gesteld aan de middenbermbeveili-
ging wordt verwezen naar de Standaard [5], hst 6.5.2.
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A.6 VOORZIENINGEN T .B. V. CALAMITEITENBEHEERSING

Het verkeer in tunnels staat t.O.V. de open wegsituatie bloot aan extra bedreigingen.
Het veelal ontbreken van vluchtstroken en het zich bevinden in een grotendeels afgesloten
ruimte verhoogt het risico in met name de situaties waarin brand uitbreekt.
Het is daarom van groot belang om bij tunnels al in het ontwerpstadium na te den ken over
de mogelijkheden om het aantal ongevallen te beperken en de gevolgen van een optredend
ongeval te beperken.

Achtereenvolgens worden besproken:

A.6.1
A.6.2
A.6.3
A.6.4

Risicoreducerende maatregelen
Maatregelen bij calamiteiten
Aanvalsplan brandweer
Publieksvoorlichting
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A.G.1 Risicoreducerende maatregelen

Doel: het reduceren van de kans op C.q. de gevolgen van ongevallen in een tunnel.

Onder risico wordt in dit verband verstaan: de verwachtingswaarde van de schade van
een ongeval; m.a.w. risico is kans x gevolg.

Veiligheid in tunnels.
De veiligheid in een tunnel is afhankelijk van een groot aantal invloedsfactoren.
Positieve effecten zijn o.a. het verhoogde attentieniveau van de bestuurders van
voertuigen en de verminderde weersinvloeden.
Negatieve effecten zijn vooral de ingangspartij (het zwarte gat effect), de aanwezigheid
van (steile) langshellingen, de afwezigheid van vluchtstroken en filevorming voor/in de
tunnel.
In Nederland zijn bij de onderwatertunnels de negatieve effecten overheersend waardoor
het aantal letselongevallen tot ca. een factor 3 hoger ligt dan op de wegvakken aan
weerszijden van de tunnel.
In grote lijnen kan t.a.v. de gevolgen van een ongeval in een tunnel ten opzichte van een
open wegsituatie het volgende worden opgemerkt:
a. Voor ongevallen zonder brand en zonder aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zal de

bereikbaarheid van de ongevalsplek voor hulpdiensten in de tunnel van belang zijn.
b. Voor ongevallen waarbij brand optreedt zal er steeds sprake zijn van materile schade

(meer naar mate de brand ernstiger is). T.a.v. slachtoffers is de invloed van de tunnel
gering indien de ventilatie werkt en er geen stilstaand verkeer aanwezig is stroomaf-
waarts van de plaats van het ongeval. Indien de ventilatie niet werkt en/of er wel
sprake is van stilstaand verkeer stroomafwaarts van de ongevalsplaats dan kunnen er
weinig tot veel extra slachtoffers vallen afhankelijk van de ernst van de brand en de
vluchtmogelijkheden.

c. Indien bij het ongeluk gevaarlijke stoffen vrijkomen dan mag worden verwacht dat:
bij brandbare stoffen, na ontsteking, hetzelfde geldt als beschreven onder b.
maar vaak wel in nog ernstiger mate (snellere temperatuuropbouw en
rookverspreiding) ;
bij toxische stoffen er weinig materiEHe schade in de tunnel op zal treden (alleen
schoonmaken en afvoeren van de toxische stoffen) en dat t.a. v. slachtoffers
hetzelfde geldt als bij b. (hoewel het aantal extra slachtoffers in veel gevallen
beperkt zal zijn);
bij (tot vloeistof verdichte) gassen in het ergste geval de constructie bezwijkt en
aile aanwezigen in de overkapping worden gedood.

De veiligheidsketen.
In veiligheidsland worden zes schakels (de veiligheidsketen) onderscheiden die kunnen
leiden tot beperking van het aantal ongevallen en/of tot beperking van de gevolgen van
een ongeval. Deze schakels zijn:
1 Pro-actieve fase;

deze fase heeft betrekking op keuzen op strategisch niveau: het zoveel mogelijk
vermijden van onveilige situaties door vooraf gemaakte (beleids)keuzen.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vermindering van de mobiliteit, transport
met andere vervoermiddelen (schip, pijpleiding, trein), het verbieden of beperken van
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het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen.
2 Preventie bij de bron;

het voorkomen van onveilige situaties door het verlagen van ongevalskansen en
gevolgen door verkeersmaatregelen (wegontwerp, signalering, verlichting, de
categorie-indeling van tunnels, beveiliging voertuigen).

3 (preventieve) Correctie;
het voorkomen of beperken van schadelijke effecten bij het ontstaan van ongevallen
(geleideconstructies, brandwerende bekleding, explosieveilige pompen, riolering).

4 Preparatie;
het voorbereiden op voorstelbare noodsituaties (organiseren hulpverlening bij
verkeersongelukken en branden, rampbestrijdingsplan, installeren detectie- en
blusinstallaties) .

5 Repressie;
de eigenlijke hulpverlening door politie, GGD en brandweer om noodsituaries te beheer-
sen, te beperken en te bestrijden.

6 Herstel en nazorg;
zorg voor slachtoffers en familie, wegslepen voertuigen, herstel van de weg en de
tunnel.

Het zou goed zijn hier een zevende fase aan toe te voegen nl.:
7 Evaluatie;

het analyseren van de gebeurtenissen en het aangeven van verbeteringen.

Een aantal van deze schakels is dus gericht op het "voorkomen", het verlagen van de
kansfactor, een aantal op het "genezen", het beperken van de schade-omvang en voor
enkele schakels spelen beide aspecten een rol.

Risicoreducerende maatregelen.
Maatregelen ter beperking van risico's kunnen, zoals uit de veiligheidsketen blijkt, gericht
zijn op het voorkomen van ongevallen en/of op het beperken van de schade indien toch
een ongeval is opgetreden.
Het beleid t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen, de veiligheidsvoorzieningen in tunnels
en de hulpverlening hebben allen hun eigen plaats in de veiligheidsketen en zijn van invloed
op het risico.
Bij het afwegen van te nemen maatregelen spelen de volgende, nog niet opgeloste, vraag-
stukken een rol:

Er dient bekend te zijn in welke mate een bepaalde maatregel het risico verlaagt.
Onderzoek hiernaar moet nog worden opgestart.
De betrouwbaarheid van installaties. Een begin is gemaakt met het onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de brandblusinstallatie en de GEB (openbare net)-aansluiting.
Voor intern risico (weggebruikers) is er geen norm. Door een norm te gaan stellen
ontstaat er duidelijkheid over te accepteren risico's.
De norm zou kunnen worden gesteld in de vorm van:

maximale verwachtingswaarde voor slachtoffers (doden en gewonden) per
voertuigkilometer; dit zou dan nog kunnen in absolute zin (getal) of in relatieve
zin (verhouding tot een vergelijkbaar wegvak buiten de tunnel);
de aanvaardbaarheidsgrens voor het groepsrisico (analoog aan het groepsrisico
voor externe veiligheid).

Er dient een afweging te worden gemaakt tussen anticipatie (het voorkomen van
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ernstige incidenten door het treffen van preventieve voorzieningen, maatregelen met
vaak hoge kosten) en veerkracht (het 'genezen' door de snelheid en de kwaliteit van
hulpverlening te vergroten, waarbij een zeker risico wordt geaccepteerd). In feite is dit
dus een soort kosten-baten analyse.
Het den ken in risico's (= kans x gevolg). Het risico kan dus zowel worden verlaagd
door de kans te verkleinen als door de gevolgen te beperken.
Hulpverleners zijn vaak geneigd om uitsluitend in gevolgen te den ken, niet in kansen
(de brandweer wordt pas gebeld als er al iets aan de hand is) terwijl vanuit risico-
standpunt hulpverlening een onderdeel vormt van de gevolgen; zonder (goede)
hulpverlening zal het aantal doden toenemen en de toestand van ernstig gewonden
achteruit gaan.

Vervoer gevaarlijke stoffen.
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt het uitgangspunt dat dit vervoer
onbelemmerd plaats moet kunnen vinden op de veiligste wegen (dus op het hoofdwegen-
net); een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de huidige onderwatertunnels.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door onderwatertunnels gelden beperkingen; deze
beperkingen zijn niet voor aile tunnels gelijk, de tunnels zijn verdeeld in categorin.
In de WUT-richtlijnen [2] is het toelatingsbeleid toegelicht.
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A.6.2 Maatregelen bij calamiteiten

Doel: Het beperken van de gevolgen van ongevallen in een tunnel.

Bij de grote, bewaakte tunnels worden directe telefoonverbindingen gereserveerd naar
hulpverlenende instanties voor gebruik bij calamiteiten.
De tunneloperator neemt, aan de hand van de ontvangen informatie en/of de CCTV-
beelden, de. beslissing of en zo ja welke hulpverlenende instanties worden geallarmeerd.

Daarnaast besluit de tunneloperator, afhankelijk van de situatie, om een aantal
maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen zijn:

het afkruisen van een of meerdere rijstroken;
de tunnelverlichting schakelen naar 100% (volledige centrale lijn);
het blokkeren van aile drainagepompinstallaties, uitgezonderd het in- en uitschakelen
op hooghoogwaterpeil;
het starten van beide brandbluspompen;
het inschakelen van de vluchtroutevoorzieningen;
het blokkeren van de betreffende tunnelbuis of beide tunnelbuizen voor het verkeer;
het inschakelen van de ventilatie;
het geven van (vlucht)instructies aan de gestrande verkeersdeelnemers.

Bij de meeste tunnels kan, in geval van een calamiteitensituatie, de tunnelbediening een
vooraf in de tunnelbesturing geprogrammeerd calamiteitenprogramma inschakelen d.m. v.
een calamiteitenknop.
Met deze calamiteitensturing wordt een aantal van bovenstaande maatregelen
automatisch getroffen. Na nadere verkenning van de calamiteit kunnen deze maatregelen
per stuk worden afgeschakeld van het calamiteitenprogramma.
Per tunnelbuis is er een calamiteitenknop.
Ingrijpen in het calamiteitenprogramma d.m.v. handbediening moet per maatregel mogelijk
zijn. In aile gevallen gaat bij ingeschakeld calamiteitenprogramma handbediening voor
cal amiteitenbedieni ng.
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A.6.3 AANV ALSPLAN BRANDWEER

Doel: Het vooraf vastleggen van de benaderingswijze van de hulpverlening.

Door de plaatselijke brandweer wordt, in overleg met de tunnelbeheerder, een zogenaamd
aanvalsplan opgesteld.
In het aanvalsplan worden zaken opgenomen zoals:

een situatieschets van de tunnel met toeleidende wegen;
de procedure voor de benadering van de plaats van het incident.

Het aanvalsplan is specifiek voor de betreffende tunnel. Tussen de aanvalsplannen van de
verschillende tunnels kunnen er grote verschillen zijn.
Een voorbeeld voor het verschil tussen de aanvalsplannen:
Bij de Beneluxtunnel benadert de brandweer een calamiteit in een tunnelbuis in principe
altijd vanuit de andere tunnelbuis; bij de Schipholtunnel wordt een calamiteit in principe
altijd benaderd vanuit de betreffende tunnelbuis.
Enige afstemming van de verschillende aanvalsplannen op landelijk niveau zou geen kwaad
kunnen.
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A.6.4 PUBLlEKSVOORLICHTING

Doel: Meer bekendheid geven aan de voorzieningen in tunnels die de verkeersdeelne-
mers ten dienste staan.

Van de door Rijkswaterstaat aangebrachte veiligheidsvoorzieningen in autotunnels is zeer
weinig bekend is bij de doorsnee weggebruiker.
Bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat is kortgeleden (juli 1996) het deelproject "voorlichting
veiligheidsvoorzieningen autotunnels" gestart.
De doelstelling van dit deelproject is:
Het verbeteren van de informatievoorziening door voorlichting aan de weggebruiker,
waardoor deze bij het, onverhoopt, optreden van een calamiteit in een autotunnel
doelmatig weet te handelen.

In de eerste fase zullen de volgende zaken worden onderzocht:
de onderliggende oorzaak van het voorliggende probleem; hoe komt het dat men dit
niet weet of er geen belangstelling voor heeft;
tot welk niveau moet deze oorzaak van het probleem opgelost worden, d.w.z. blijvend
of moet informatie goed ter beschikking staan indien dit noodzakelijk is;
de onderwerpen en middelen die hiervoor in aanmerking komen;
welke instellingen of groeperingen kunnen en willen een bijdrage leveren, zowel in- als
extern de Bouwdienst;
kanalen waarlangs het verspreiden van de benodigde voorlichting of
informatieverstrekking mogelijk en zinvol is.
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A.7 CONCLUSIES

Bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat bestaan tegenwoordig de volgende richtlijnen voor het
het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen in tunnels:

'Handboek SATO
,

(Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp), met richtlijnen op het civiele
vlak;
'Standaardisatie van tunnelinstallaties' [5], met richtlijnen op het electro-mechanische
vlak;
'Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen' [2],
met richtlijnen om een tunnel geschikt te maken voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

De veiligheidsvoorzieningen van een te bouwen tunnel worden vastgesteld in overleg met
de plaatselijke autoriteiten (brandweer).

Bij de Bouwdienst is de huidige praktijk zo dat aile nieuwe belangrijke verkeerstunnels, die
worden uitgevoerd als zinktunnel, geschikt worden gemaakt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen; dus ook indien geen gevaarlijke stoffen worden toegelaten. Deze keus
is gemaakt omdat de meerkosten voor zinktunnels gering zijn.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de mate waarin een bepaalde maatregel het risico
voor de tunnel en de tunnelgebruikers verlaagd.

De betrouwbaarheid en de effectiviteit van de meeste veiligheidsvoorzieningen zijn niet
systematisch onderzocht. Van de technische installaties is alleen de betrouwbaarheid van
de brandblusinstallatie en de GEB (openbare net)-aansluiting onderzocht.

Er bestaan geen normwaarden voor de veiligheid in tunnels.
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B VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN SPOORTUNNELS

B.1 INLEIDING

In dit deel worden de veiligheidsvoorzieningen van spoortunnels omschreven.
Het betreft de Willemspoortunnel (1993 en 1994), de Velserspoortunnel (1957), de
Schipholspoortunnel (1980; nu wordt aan de uitbreiding van de tunnel gewerkt), de
Hemspoortunnel (1982) en de Rijswijkspoortunnel (1996).

Er wordt een opsomming gegeven van voorzieningen onderverdeeld naar geometrie,
civiele/bouwkundige voorzieningen, technische installaties, verkeersbeheersing en voorzie-
ningen ten behoeve van calamiteitenbeheersing.

In appendix II zijn deze gegevens in tabelvorm weergegeven.

77



B.2 GEOMETRIE

Van de tunnels wordt de dwarsdoorsnede en het langsprofiel omschreven. Tevens is
aangegeven of er zich een station in de tunnel bevindt.

B.2.1 Doorsnede

De Willemspoortunnel tunnel bestaat uit 4 stuks kokers, elke koker is voorzien van 1
spoor.

De Velserspoortunnel bestaat uit een koker welke voorzien is van 2 sporen.

De Schipholspoortunnel (toekomst) bestaat uit 2 kokers, elke koker is voorzien van twee
sporen.

De Hemspoortunnel bestaat uit 3 stuks kokers, elke koker is voorzien van een spoor.

De Rijswijkspoortunnel bestaat uit een koker welke voorzien is van 4 sporen.

B.2.2 Langsprofiel

De lengte van de Willemspoortunnel is totaal 3300 meter, waarvan 2721 meter overdekt.
De open toeritten van de tunnel zijn aan de oost- en westzijde respectievelijk 254 meter
en 325 meter.

De lengte van de Velserspoortunnel is in totaal 2667 meter, waarvan 2067 meter
overdekt. De open toeritten van de tunnel hebben een aan beide zijden een
lengte van ca. 300 meter.

De lengte van de Schipholspoortunnel (toekomst) is totaal 5600 meter, waarvan 5120
meter overdekt. De open toeritten van de tunnel zijn aan de oost- en westzijde
respectievelijk 250 meter en 230 meter.

De lengte van de Hemspoortunnel is in totaal 2415 meter, waarvan 1475 meter overdekt.
De open toeritten van de tunnel zijn aan de oost- en westzijde respectievelijk 440 meter
en 500 meter.

De lengte van de Rijswijkspoortunnel is totaal 1500 meter, waarvan 540 meter overdekt.
De open toeritten van de tunnel zijn aan de oost- en westzijde respectievelijk 510 meter
en 450 meter.

B.2.3 Station in tunnel

Willemspoortunnel
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Op 1683 m vanaf het begin van het tunnelportaal aan de zuidzijde beginnen de perrons
ten behoeve van het station. De perrons hebben een lengte van 340 meter.
Velserspoortunnel

Niet van toepassing.

Schipholspoortunnel (toekomst)

Op 2370 meter vanaf het begin van de. overkapping aan de oostzijde beginnen de perrons
ten behoeve van het station. De perrons hebben een lengte van 440 meter.

Hemspoortunnel

Niet van toepassing.

Rijswijkspoortunnel

Op 650 meter vanaf het begin van de overkapping aan de oostzijde beginnen de perrons
ten behoeve van het station. De perrons hebben een lengte van 370 meter.
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B.3 ' CIVIELE/BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

In dit hoofdstuk worden de toegangen, vluchtwegen en geleide profielen toegelicht.
Tevens wordt hittewerende en geluidsabsorberende bekleding behandeld. Ook de
waterafvoer, bovenbouw en waterkering wordt omschreven.

B.3.1 Toegang hulpverlening

Doel: Zorgdragen dat, bij incidenten in de tunnel, hulpverleners te allen tijde snel de plek
van het incident kunnen bereiken.

In geen van de spoortunnels is een separate voorziening aangebracht om als toegang voor
de hulpverleners te dienen.
De vluchtwegen van de tunnels worden door de hulpverleners gebruikt als toegang. Voor
hulpverlening zijn deze vluchtwegen niet aangepast dan wel uitgebreid.

Voor toegang van hulpverleners aan de uiteinden van de tunnels wordt gebruik gemaakt
van aanwezige voorzieningen welke aangebracht worden om onderhoudswerkzaamheden
aan de tunnel te kunnen verrichten.

De verwachting is dat in de toekomst geen zwaardere eisen gesteld zullen worden.

B.3.2 Vluchtwegen

Doel: Het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.

In de spoortunnels welke alleen voor reizigersvervoer geschikt zijn, zijn geen gescheiden
tunnelbuizen aanwezig, de nieuwere tunnels waarin naast reizigersvervoer ook
goederenvervoer wordt toegestaan zijn met gescheiden tunnelbuizen uitgevoerd.
In geen van de spoortunnels is een separate vluchttunnel aangebracht maar
wordt indien aanwezig gebruik gemaakt van de nevenliggende tunnelbuis.

Willemspoortunnel

De vluchtwegen in de Willemspoortunnel bestaan uit looppaden naast het spoor met in
lengte richting doorbraken voorzien van brandwerende deuren tussen de tunnelwanden om
de 115 a 173 meter.
Behalve aan de uiteinden zijn op de volgende plaatsen vluchtmogelijkheden naar
maaiveldniveau middels trappenhuizen, Station Blaak, Stevensstraat en Pompenburg.

Velserspoortunnel

De vluchtwegen in de Velserspoortunnel bestaan uit looppaden naast het spoor.
Behalve aan de uiteinden van de tunnel zijn vluchtmogelijkheden naar maaiveldniveau nabij
de ventilatieschachten.
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Schipholspoortunnel
De vluchtwegen in de Schipholspoortunnel bestaan uit looppaden naast het spoor. Behalve
aan de uiteinden van de tunnel zijn vluchtmogelijkheden naar maaiveldniveau op diverse
plaatsen in de tunnel.
Bij het station bevinden zich naast de normale toegangsmogelijkheden aan de uiteinden
van de perrons vluchttrappen.
Tussen oude en nieuwe tunnel worden op afstanden van 320 m doorbraken gemaakt.

Hemspoortunnel

De vluchtwegen in de Hemspoortunnel bevinden zich aan beide zijden van de
tussenwanden en bestaan uit looppaden naast het spoor.
In het gesloten tunnelgedeelte zijn in de tussenwanden om de 134 meter doorgangen
aangebracht via welke aile tunnelbuizen bereikbaar blijven.
Bij de bedieningsgebouwen zijn de vluchtmogelijkheden naar maaiveldniveau aangebracht.

Rijswijkspoortunnel

De vluchtwegen in de Rijswijkspoortunnel bevinden zich naast het spoor als voetpad of
perron.
In het station zijn naast de gebruikelijke toegangen nog extra vluchttrappen naar
maaiveldniveau aangebracht.

8.3.3 Geleideprofielen

Doel: Geleiding van de trein; de profielen worden zodanig vorm gegeven dat bij een
aanrijding van het profiel de gevolgen voor de trein en de inzittenden daarvan
relatief beperkt blijven. Bij goederentreinen ligt het accent op voorkomen van
gevolgschade door lekkage en dergelijke. De geleiding zorgt ervoor dat na een
ontsporing de wand van een ketelwagen niet langs de tunnel wand schuurt

In aile tunnels bevinden zich voorzieningen om de gevolgen van een ontsporing te
beperken in de vorm van een geleideprofiel.

Willemspoortunnel

Geleideprofielen door middel van de verhoogde voetpaden 0,38 m + B.S. aan weerszijde
van het spoor.

Velserspoortunnel

Rails met contrarails.

Schipholspoortunnel

Geleideprofielen door middel van de verhoogde voetpaden naast de sporen en een laag
wandje tussen de sporen.
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Hemspoortunnel

Geleideprofielen door middel van de verhoogde voetpaden naast de sporen.

Rijswijkspoortunnel

Geleideprofielen door middel van de verhoogde voetpaden naast de sporen.

8.3.4 Hittewerende bekleding

Doel: Het beschermen van de tunnelconstructie in brandsituaties.

Geen van spoortunnels is structureel voorzien van een hittewerende bekleding.
In het ondergrondse station van de Schipholtunnel is bij de nooduitgang welke in de grate
hal uitkomt een gedeelte voorzien van een brandwerende bekleding.

8.3.5 Wandbekleding

Doel: Het beperken van geluidsoverlast.

In de Willemspoortunnel en de Schipholtunnel is geen wandbekleding aangebracht.
In het station is wandbekleding toegepast als geluidsmaatregel.

In de overige tunnels is geen wandbekleding toegepast.

8.3.6 Riolering, opvangkelders inclusief waterafvoer

Doel: Afvoer en berging van hemelwater, was- en lekwater.

Voor de opvang en afvoer van regenwater en lekwater zijn in de tunnels en bij de toeritten
voorzieningen getroffen.

Willemspoortunnel

Het binnenstramend regenwater vanuit de open inritten van de wordt aan het begin van
de tunnel opgevangen.
Hiertoe zijn bij Pompenburg en Damstraat wateropvangreservoirs aangebracht voorzien
van een drainagesysteem berekend op een bui volgens C. Braak welke 1 maal per 200 jaar
voorkomt.

Op het diepste punt van de tunnel, ter weerszijden van de centrale middenwand zijn twee
van elkaar gescheiden wateropvangreservoirs aangebracht voor opvang en berging van
lekwater, waswater en bluswater. In elk reservoir zijn twee pompen aangebracht.
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Omdat de inhoud van de afvoerleidingen van de wateropvangreservoirs in het midden van
de tunnel groter is dan de inhoud van de reservoirs, kunnen deze leidingen alleen volledig
afgetapt worden indien de installaties buiten bedrijf gesteld worden. Hieruit voigt dat de
afvoerleidingen over de gehele lengte vorstvrij zijn gesitueerd, aangezien preventief
aftappen onmogelijk is.
De pompen in het wateropvangreservoir in het midden van de tunnel pompen het water
via gescheiden afvoerleidingen naar het wateropvangreservoir Damstraat.
In het station Blaak is een wateropvangreservoir met pompinstallatie aangebracht voor het
opvangen en afvoeren van regenwater, schoonmaakwater en lekwater uit het station en
boven het station gelegen tunneldeel.

De pompinstallaties zijn automatisch werkend uitgevoerd, met dien verstande dat ter
plaatse van elke pompinstallatie handstart en -stop mogelijk is. Tevens is elke
pompinstallatie elders (Centrale meldpaneel of verkeersleiding) in- en uitschakelbaar.
Storingen van de pompinstallaties worden bij de pompinstallatie en tevens centraal
gemeld, hoogwatermeldingen worden apart gemeld.

De apparatuur in de waterreservoirs is explosieveilig uitgevoerd (zone 1).

Bijzondere aandacht is besteed aan de toegankelijkheid van de wateropvangreservoirs ten
behoeve van schoonmaakwerkzaamheden.

Ten behoeve van het opvangen van grof, drijvend vuil zijn in de wateropvangreservoirs
gaashekken geplaatst met een maaswijdte van 30 mm. In de reservoirs zijn zandvang
voorzieningen aangebracht.
De inschakelpunten van de pompen zijn zodanig ingesteld dat drijvende, olieachtige vloei-
stoffen niet automatisch worden afgepompt.

Het drainagewater wordt afgevoerd naar het openbaar rioo!. Bij sterke verontreiniging van
het water in de wateropvangreservoirs, kan dit via een afzonderlijke aansluiting afgevoerd
worden naar bijvoorbeeld een tankwagen op maaiveldniveau.

Hemspoortunnel

Twee pompinstallaties nabij de open bakken en twee middenpompinstallaties die elk
afvoeren naar een van beide open bakken pompinstallaties.

Rijswijkspoortunnel

Nabij de open toeritten zijn grote kelders geprojecteerd, in het gesloten tunneldeel zijn
twee kelders voor het kwelwater geprojecteerd.

B.3.7 Bovenbouw

Doel: Doorvoer van de krachten op de rails op de tunnelconstructie en zo mogelijk
demping van het geluid.

83



In de Schipholspoortunnel in het gedeelte welke nu in constructie is, is het spoor deels in
ballastbed gelegd. In de oude spoortunnel, alsmede ter plaatse van het ondergrondse
station is het spoor direct op de betonconstructie gemonteerd.
In de Hemspoortunnel is het spoor direct op de betonconstructie gemonteerd.
In de overige tunnels is het spoor in ballastbed gelegd.
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8.3.8 Waterkering

Doel: Het beschermen van tunnel- en stadsdelen tegen overstroming.

Een waterkering is geen interne veiligheidsmaategel maar dient on het lager gelegen land
te beschermen tegen overstroming door de tunnelbuizen heen. Deze voorziening is alleen
in de Willemspoortunnel aanwezig.
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8.4 TECHNISCHE INST ALLA TIES

Bij de technische installaties komen de energievoorziening, besturingssysteem, ventilatie
en licht- en krachtinstallaties aan bod. Tevens worden de branddetectie, pompinstallatie,
brandblusinstallatie en brandblusmiddelen, communicatie/informatie, overdruk en aarding
behandeld.

8.4.1 Energievoorziening

Doel: Het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder normale omstandig-
heden (netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden (noodstroomvoorzie-
ning en no-breakvoorziening).

Voor de energievoorziening is elke tunnel voorzien van een netstroomaansluiting. In
verband met de bedrijfszekerheid van de belangrijkste installaties in de tunnel, is vaak een
noodstroomvoorziening en een no-breakinstallatie aanwezig.

Willemspoortunne/

De tunnel wordt elektrisch gevoed uit het hoogspanningsdistributienet van het GEB-Rotter-
dam. Twee hoogspanningstransformatoren, 10/0,4 kV, 630 kVA, verzorgen de laagspan-
ningsvoeding op de hoofdkrachtlichtverdeling.

In verband met de uitgestrektheid van de installatie is er op twee lokaties een laagspan-
ningsverdeling: een primaire in station Blaak en een secundaire aan de Steven Hoogendijk-
straat. Beide laagspanningsverdelingen bestaan uit twee verdeelinrichtingen:
a. In de laagspanningsruimte van station Blaak:

een 380 V hoofdkrachtlichtverdeling;
een 660 V krachtlichtverdeling;

b. In de laagspanningsruimte van gebouw S. Hoogendijkstraat:
een 380 V krachtlichtverdeling;
een 660 V krachtlichtverdeling;

Vanuit de hoofdkrachtlichtverdeling worden de andere verdeelinrichtingen gevoed. Deze
verdelingen bestaan ieder uit twee secties, die een eigen voeding hebben. De secties zijn
gekoppeld via een koppelschakelaar.

In verband met de afstand (ca. 1400 m) is voor het energietransport tussen de
hoofdverdeling en de laagspanningsverdeling S. Hoogendijkstraat een spanning van 10 kV
toegepast. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid is de installatie redundant uitgevoerd
door middel van 2 step-up/stepdown circuits.

Om de energievoorziening tijdens netstoringen of piekbelastingen te waarborgen, zijn er in
station Blaak drie noodstroomgeneratoren opgesteld, die parallel op de 380 V
hoofdverdeelinrichting kunnen worden geschakeld. Deze wijze van schakelen bewerkstel-
ligd dat in principe het gehele tunnelnet van noodstroom kan worden voorzien.
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am de periode tussen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de netspanning en het in
bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, is in de hoofdkrachtlichtverde-
ling Blaak en S. Hoogendijkstraat een statische no-break stroomvoorziening aangesloten
ten behoeve van kritische gebruikers.

Velserspoortunnel

De tunnelinstallaties worden gevoed uit het laagspanningsnet van RWS. De verdeling van
elektrische energie vindt plaats in 5 technische ruimten, t.W. Eindportaal Zuid,
Ventilatiegebouw Zuid, Midden pomp kamer, Ventilatiegebouw Noord en Eindportaal
Noord.

am de energievoorziening tijdens netstoringen te waarborgen, is een
noodstroomaggregaat in het laagspanningsnet van RWS opgenomen. Het nood-
stroomaggregaat kan parallel op de 380 V hoofdverdeelinrichting geschakeld worden,
waardoor de gehele tunnel van energie wordt voorzien tijdens een calamiteit.

Schipholspoortunnel (toekomst)

Het station en de tunnel worden gevoed uit het 10 kV-distributienet van de NVLS. De
aansluiting op dit distributienet vindt plaats in de zgn. energiedriehoek. Vanuit deze
energiedriehoek is een 10kV-ringleiding aangelegd, welke de hoogspannings-
schakelinstallaties ten behoeve van het station en de tunnel van energie voorziet.

Twee hoogspanningstransformatoren 10/0,4 kV, 630 kVA resp. 100 kVA verzorgen de
laagspanningsvoeding ten behoeve van de hoofdverdeelinrichting van het station, waarbij
de 100 kVA transformator (noodvoeding) stand-by is in het geval dat de 630 kVA
transformator (netvoeding) buiten bedrijf is. De noodvoeding ten behoeve van het station
is in de ringleiding gepast. De netvoeding is aangesloten op een zogenaamde uitloper
vanuit de hoogspanningsschakelinstallatie in de energiedriehoek.

Voor de distributie van elektrische energie ten behoeve van de perrons is, in de technische
ruimte op het perron, een hoofdverdeelinrichting geplaatst. Vanuit de
hoofdverdeelinrichting worden de overige verdeelinrichtingen ten behoeve van de perrons
gevoed. De hoofdverdeelinrichting is verdeeld in twee secties, welke zijn gekoppeld door
middel van een koppelschakelaar. In normale toestand is de koppelschakelaar gesloten en
worden de installaties op de perrons gevoed door de 630 kVA transformator. Bij
calamiteiten of onderhoud aan de 630 kVA transformator is de koppelschakelaar geopend
en wordt een deel van de installaties op de perrons gevoed door de 100 kVA transfor-
mator.

De tunnel is in 4 secties opgedeeld. Per sectie is een 10 kV-schakelruimte geprojecteerd,
welke zich zowel in het noordelijke als het zuidelijke tunneldeel bevinden op circa een 1/4
en 3/4 van het tunneldeel. De laagspanningsvoeding is per sectie verzorgd door twee
hoogspanningstransformatoren 1010,4 kV, 250 kVA.

Voor de distributie van het vermogen zijn in elk van de technische ruimten in de tunnel (4
stuks) hoofdverdeelinrichtingen voor de laagspanningsinstallaties geplaatst. Op deze
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hoofdverdeelinrichtingen zijn de overige verdeelinrichtingen aangesloten. De
verdeelinrichtingen zijn geplaatst in de laagspanningsruimten van de tunnel, waarbij de
verdeelinrichtingen ten behoeve van de lichtinstallatie zijn voorzien van een automatische
netkeuzeschakelaar. Hierdoor is de lichtinstallatie redundant.
Om de energievoorziening tijdens netstoringen te waarborgen, is er in de energiedriehoek
een noodstroomgenerator opgesteld, die parallel op de 10 kV-net kan worden geschakeld
via een step-up transformator. Deze wijze van schakelen bewerkstelligd dat in principe een
deel van het tunnel net van noodstroom kan worden voorzien.

Om de periode tussen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de netspanning en het in
bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, zijn de brandmeldcentrale, de
rook- en gasdetectiekasten via een eigen statische no-breakunit aangesloten.

Hemspoortunne/

De tunnel wordt elektrisch gevoed uit het hoogspanningsdistributienet van het GEB-
Amsterdam. Een hoogspanningstransformator, 10/0,4 kV, 400 kVA, verzorgt de
laagspanningsvoeding voor de zgn. Voedingsverdeelinrichting (opgesteld in de
laagspanningsruimte Zuid). In verband met de uitgestrektheid van de installatie is er ook
een laagspanningsruimte aan de noordzijde van de tunnel. Vanuit de
Voedingsverdeelinrichting worden de hoofdverdeelinrichtingen Zuid resp. Noord gevoed.
Voor het energietransport tussen de Voedingsverdeelinrichting en hoofdverdeelinrichting
Noord is een spanning van 10 kV toegepast.

De Hoofdverdeelinrichting Zuid voedt de verdeelinrichtingen in het zuidelijke deer van de
tunnel. De Hoofdverdeelinrichting Noord voedt de verdeelinrichtingen in het noordelijke
deel. De elektrische scheiding is in het midden van de tunnel aangebracht.

Om de energievoorziening tijdens netstoringen te waarborgen, is er aan de zuidzijde van de
tunnel een noodstroomaggregaat opgesteld. Het noodstroomaggregaat wordt parallel op
de Voedingsverdeelinrichting geschakeld en kan ruim 80% van het tunnelnet van
noodstroom voorzien.

Om de periode tussen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de netspanning en het in
bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, zijn de rook- en gasdetectie-
installatie via eigen statische no-breakunits aangesloten.

Rijswijkspoortunne/

Het hoogspanningsdistributienet van het EB-Rijswijk/Leidschendam levert de elektrische
energie voor de tunnel en het station. Een hoogspanningstransformator, 10/0,4 kV, 250
kVA, verzorgt de laagspanningsvoeding.

De hoofdverdeelinrichting is in de laagspanningsruimte, gesitueerd in het midden van de
tunnel/station, geplaatst. Deze hoofdverdeelinrichting voedt aile verdeelinrichtingen ten
behoeve van het station/tunnel.

Om kritische gebruikers tijdens het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de netspanning
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van energie te voorzien is een noodstroominstallatie voorzien in de vorm van een
noodstroomaggregaat welke, bij calamiteiten, een deel van de tunnel en het station van
elektrische energie voorziet.
Om de periode tussen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de netspanning en het in
bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, is de brandmeldinstallatie via
een eigen statische no-breakunit aangesloten.

B.4.2 Besturingssysteem

Doel: Het aansturen, bewaken en beveiligen van de tunneltechnische installaties.

Aile tunneltechnische installaties zullen goed functioneren als het besturingssysteem
bedrijfsvaardig is. Zowel in de normale bedrijfssituatie als gedurende calamiteiten vervuld
het besturingssysteem een essentiEHe rol.

Willemspoortunne/

Voor sturing, signalering en bediening van tunneltechnische installaties is gebruik gemaakt
van een PLC-systeem. De onderdelen van dit systeem zijn geplaatst in de PLC-ruimte
Blaak en de PLC-ruimte S. Hoogendijkstraat.

Per deelinstallatie is voor de besturing, signalering en bediening gebruik gemaakt van een
aparte PLC. Hierbij valt te denken aan:

Noodstroominstallatie;
Pompinstallaties Blaak;
Pompinstallaties Damstraat;
Tunnelventilatie Blaak;
Tunnelventilatie S. Hoogendijkstraat;
Brandpompen;
Alarm energiebewaking Blaak;
Alarm energiebewaking S. Hoogendijkstraat.

De communicatie tussen de afzonderlijke PLC's en dataselectors geschiedt door middel
van een seriele verbinding. De communicatie tussen PLC's onderling ten behoeve van
besturing en vergrendeling geschiedt op I/O-basis.

Taken van het tunnelbesturingssysteem zijn:
Bewaken energieverbruik;
Noodstroom sturen en bewaken;
Ventilatie sturen en bewaken;
Pompinstallaties sturen en bewaken;
Brandblusinstallatie sturen en bewaken;
Alarminstallatie melden;
Voedingen sturen en bewaken;
Communicatie verzorgen tussen operator en tunneltechnische installaties
Vluchtwegaanduiding sturen en bewaken;
Vluchtdeur ontgrendeling sturen en bewaken.
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Teneinde sturing, bewaking, melding, etc. mogelijk te maken is aangebracht:
Een bedienings- en meldpaneel in station Blaak;
Een bedienings- en meldpaneel in de VL-post;
Een meldpaneel in de CSP;
Een alarmprinter in de VL-post;
Een alarmprinter in de bedieningsruimte Blaak.

Velserspoortunnel

De nooduitgangen in de tunnel worden gedetecteerd bij Rijkswaterstaat op de permanent
bemande post van de autotunnel.

Schipholspoortunnel (toekomst)

Voor het op afstand signaleren en besturen van de brandmeldinstallatie en werktuigbouw-
kundige installatie is een centraal meld- en besturingssysteem aangebracht.

Vanuit dit meld- en besturingssysteem worden gesignaleerd dan wel bestuurd:
de pompinstallaties;
de brandleidinginstallatie;
de ventilatie installatie (ventilatoren en klepregisters);
de middenspanninginstallatie;
de laagspanningsinstallatie.

De centrale verwerkingseenheid is opgesteld in een technische ruimte (t.h.v. moot
M1.. .L2) op het derde perron. In 4 stuks technische ruimten zijn onderstations opgenomen
(t.h.v.
km 12.220, km 13.480, km 15.127 en km 16.260). Verder is een onderstation
opgenomen in het energiegebouw.

De onderlinge communicatie tussen de centrale verwerkingseenheid en de onderstations
vindt plaats door middel van kabels en is redundant uitgevoerd.

Hemspoortunnel

In verband met vervoer van gevaarlijke stoffen is in de tunnel een gasdetectiesysteem
aangebracht. Per buis zijn 8 stuks detectoren onder het voetpad (voor detectie van zware
gassen) en 8 stuks detectoren boven in de tunnelbuis (voor detectie van lichte gassen)
aangebracht. Bij een bepaalde concentratie gas wordt de ventilatie installatie automatisch
gestart. De treindienstleider van het betreffende baanvak krijgt een optische en
akoestische melding, waarna de alarmprocedure wordt opgestart.

De tunnel is tevens voorzien van een treinstilstandsignalering. Bij een stilstaande trein in
de tunnel wordt de ventilatie installatie automatisch opgestart en vindt melding (optisch en
akoestisch) plaats naar de treindienstleider, welke actie onderneemt.

8.4.3 Ventilatie
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Doel: Het verwijderen van vervuilde lucht en rook uit de tunnel.

Niet elke tunnel is voorzien van een mechanische ventilatiesysteem. Dit is namelijk
afhankelijk van de geometrie van de tunnel in combinatie met de vluchtwegen. In
spoortunnels zijn natuurlijk ventilatie en mechanische langsventilatie toegepast.
Dwarsventilatie is niet toegepast.
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Willemspoortunnel

De tunnel is voorzien van een langsventilatiesysteem door middel van aanjaagventilatoren.
De ventilatoren zijn opgehangen in de bovenhoek van het vrije tunnelprofiel.
De ventilatie heeft tot doer om ingeval van een calamiteit de beheersing van gas- en
rookstromen mogelijk te maken.
De tunnelbuizen ter weerszijden van de gesloten middenwand zijn van elkaar gescheiden
door een tussenwand met open doorgangen, en vormen dus luchttechnisch een geheel.
Ventilatietechnisch is de tunnel verdeeld in 4 kwadranten, waarbij station Blaak het
middelpunt is: een tunnelkwadrant bestaat uit twee aan elkaar grenzende, door een niet
gesloten tussenwand van elkaar gescheiden ruimten.

Er wordt gestreefd naar het rookvrij houden van station Blaak.
Dientengevolge is de voorkeursrichting van de ventilatie vanaf station Blaak naar buiten.
Ais aile kwadranten in de voorkeursrichting ventileren, vind de luchttoevoer plaats via de
toegangen van station Blaak.
Normale ventilatie is in de voorkeursrichting in twee aan elkaar grenzende kwadranten
tegelijkertijd, afhankelijk van de plaats waar de calamiteit heeft plaatsgevonden.

Het systeem voldoet aan de volgende specificaties:
Het systeem moet in aile tunnelkwadranten een luchtsnelheid kunnen opwekken en in
stand houden van tenminste 3 m/sec in de voorkeursrichting onder de volgende
omstandigheden:

aile tunnelkwadranten tegelijkertijd ventileren;
buitenluchtsnelheid = 10m/see op 10m hoogte in het vrije veld;
windrichting loodrecht op het tunnelportaal aan de zijde Pompenburg in de toekomstig
te realiseren overbouwde situatie.
Om hoge aanloopstroompieken te vermijden, worden de ventilatoren onder aile
omstandigheden per groep na elkaar geschakeld.

De ventilatie wordt automatisch gestart zodra een trein in een van de buizen stilstaat
(detectie door middel van de spoorbezettingsignalering). Hiervan uitgezonderd de volle
lengte van de perrons op station Blaak = 25 m.

Velserspoortunnel

De tunnel is ontworpen om in normale omstandigheden slechts gebruikt te worden door
elektrische treinen.

De rijdende treinen veroorzaken een langsstroom in de tunnel, waarbij de lucht wordt
aangezogen door het toegangsportaal en ontwijkt uit de voorliggende uitmonding. Tevens
wordt door barometrische invloeden een langsstroom van de lucht onderhouden. Teneinde
deze natuurlijke trek te bevorderen zijn, op ongeveer 1/3 en 2/3 gedeelte van de gesloten
tunnel ventilatieschachten gebouwd, die de rijruimte ter plaatse in verbinding brengen met
de buitenlucht. Kunstmatige ventilatie is om deze reden achterwege gebleven.
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Schipholspoortunnel

De tunnel bestaat uit twee buizen welke bij het station tezamen komen. De ventilatie
wordt gestart door de brandmeldcentrale op commando van handmelder, automatische
melders of treinstilstand bewaking.
De ventilatie wordt afhankelijk van de plaats van de calamiteit zodanig gestuurd, dat de
luchtstroom vanaf het station naar buiten gaat, zodat geen rook in het station kan komen.
De ventilatie wordt in de buis waar de calamiteit is op 100 % geschakeld, terwijl de
nevenliggende buis op 50 % geschakeld wordt. tegelijkertijd worden de
ventilatieopeningen in de tunnel afgesloten.
De ventilatoren hebben een dusdanige capaciteit dat een luchtsnelheid van 3 m/s gehaald
wordt.

Hemspoortunnel

De tunnel heeft drie tunnelbuizen, waarin gelijkmatig over de volle lengte verdeeld per
tunnelbuis 10 ventilatoren zijn opgesteld. Vanaf zowel de noord- als de zuidzijde worden
per tunnelbuis 5 ventilatoren via een eigen kabel gevoed.
De ventilatie wordt gestart op een commando van een brandmeldcentrale, welke een
melding kan krijgen van rookmelders, gasmelders of handmelders.
De ventilatie komt bij automatische start altijd in de voorkeursrichting zuid-noord in bedrijf.
Lokaal is de richting waarin de ventilatie geschiedt om te keren.

De ventilatie is berekend op het creeren van een luchtsnelheid van 2 m/s.

Rijs wijkspoortunnel

In de tunnel is geen ventilatie aanwezig. Ingeval van brand worden rookluiken geopend
welke een natuurlijke ventilatie bevorderen.

8.4.4 Licht- en Krachtinstallatie

Doel: Te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel voor orientatie van reizigers en perso-
nee!. Te zorgen voor aansluitpunten t.b.v. onderhoud en hulpverleners.

Een van de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen in spoortunnels is de
orientatieverlichting. Bij stroomuitval of beschadiging van voedingskabels zal de verlichting
moeten blijven functioneren.

Willemspoortunnel

In de tunnelbuizen zijn kracht- lichtverdeelkasten opgenomen. Deze zijn gemonteerd in de
afgesloten apparatuurnissen. De verdeelkasten worden gevoed vanuit de 380 V hoofd-
krachtlichtverdeling Blaak en 380 V krachtlichtverdeling S. Hoogendijkstraat door een
centrale kracht- lichtvoedingskabel per twee buizen. Op de verdeelkasten is aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde orientatieverlichting met armaturen h.o.h. 24 m, waarbij

1:3 armaturen is voorzien van een inwendige continue stroomvoorziening, voldoende
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voor tenminste 1 uur continu bedrijf;
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b. een verlichting in aile apparatuurnissen, in de open nissen een permanent ingeschakeld
armatuur, in door middel van deuren afgesloten nissen een met de hand geschakeld
armatuur;

c. wandcontactdooscombinaties in open armatuurnissen, waarin opgenomen 2 stuks
wandcontactdozen 16A/220V en 1 stuks 32A/380V.

Bij het bepalen van de centrale voedingskabel is rekening gehouden met een mogelijke
uitbreiding van de tunnelverlichtingsinstallatie met een schakelbare werkverlichting
(armaturen h.o.h. 8 m). Tevens is in de verdeelinrichting ruimte gereserveerd voor deze
uitbreiding.

Ten behoeve van de aan de tunnel grenzende ruimten, waarin zich tunneltechnische
installaties bevinden, is een verdeelinrichting voorzien van 6 groepen aangebracht. Hierop
is aangesloten:
a. geschakelde werkverlichting;
b. permanent ingeschakelde vluchtwegverlichting;
c. noodverlichting;
d. wandcontactdozen;
e. eventuele mobilofoon en telerailvoedingspunten.
De voeding voor deze verdeelinrichtingen is afgetakt van de centrale voedingskabel.

T er plaatse van de nooduitgangen vanuit de tunnelbuizen naar maaiveld is extra verlichting
aangebracht bestaande uit 2 stuks armaturen voorzien van een inwendige continue
stroomvoorziening.

Het station is voorzien van 2 stuks vanuit de 380 V hoofdkrachtlichtverdeling Blaak
centraal gevoede licht- en krachtvoorzieningen. Een van de licht- en krachtvoorzieningen is
bewaakt en wordt in geval van een calamiteit van energie voorzien door de
noodstroomaggregaten. Op de centrale licht- en krachtvoorzieningen zijn aangesloten:

.

a. net- en noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de licht- en krachtinstallaties op de
perrons;

b. net- en noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de lift- en roltrapinstallaties op de
perrons incl. machinekamers;

c. net- en noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de licht- en krachtinstallaties in de
Zuid- en Noordhal;

d. netverdeelinrichtingen ten behoeve van de roltrapinstallaties naar maaiveld;
e. net- en noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de licht- en krachtinstallaties in het

plaatskaartenkantoor.

Ve/serspoortunne/

De tunnel is voorzien van, vanuit de hoofdlaagspanningsverdeling van RWS, centraal
gevoede kracht- en lichtverdeelinrichtingen. Hierop zijn aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde orientatieverlichting met armaturen h.o.h. 26 m;
b. een schakelbare werkverlichting met armaturen h.o.h. 8,66 m;
c. wandcontactdozencombinatie 380/220 V;
d. kracht- en lichtinstallaties ten behoeve van aan de tunnel grenzende ruimten.

Van de permanent ingeschakelde orientatieverlichting is 1:3 armaturen voorzien van een
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accu, opdat bij spanningsuitval deze armaturen blijven branden.

De diverse verdeelinrichtingen zijn opgesteld in de ruimten:
Eindportaal Zuid;
Ventilatiegebouw Zuid;
Midden pompkamer;
Ventilatiegebouw Noord;
Eindportaal Noord.

Schipholspoortunnel (toekomst)

De tunnel is voorzien van een vanuit de hoofdverdeelinrichtingen centraal gevoede kracht-
voorzieningen, waarop zijn aangesloten:
a. wandcontactdooscombinaties, waarin opgenomen 2 stuks wandcontactdozen

16A/220V en 1 stuks 32A/380V;
b. laswandcontacdozen 63A/380V.

Vanuit de hoofdverdeelinrichtingen worden eveneens de lichtvoorzieningen gevoed,
waarop zijn aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde orientatieverlichting met armaturen h.o.h. 25 m, waarbij

1:2 armaturen is voorzien van een inwendige continue stroomvoorziening, voldoende
voor tenminste 1 uur continu bedrijf;

b. een permanent ingeschakelde accentverlichting ter hoogte van de doorbraken en
nooduitgangen in de tunnel;

c. een schakelbare wisselverlichting ter hoogte van de wissels in de tunnel;
d. wandcontactdozen en schakelbare verlichting in aan de tunnel grenzende ruimten en

nooduitgangen.
De verdeelinrichtingen ten behoeve van de lichtvoorzieningen zijn voorzien van een
automatische omschakelinrichting welke bij spanningsuitval schakelt en de lichtverdeling
van energie voorziet via de voedingskabel ten behoeve van de krachtvoorziening.

Vanuit de hoofdverdeelinrichtingen ten behoeve van het station worden de diverse
verdeelinrichtingen op de perrons van energie voorzien. Per perron zijn de volgende
verdeelinrichtingen geplaatst:
a. net- en noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de licht- en krachtinstallatie op de

perrons;
b. noodverdeelinrichtingen ten behoeve van de bewegwijzering en kruipruimten onder de

perrons;
c. netverdeelinrichtingen ten behoeve van de lift- en roltrapinstallaties;
d. netverdeelinrichtingen ten behoeve van de hellingbaaninstallaties.

Hemspoortunnel

De tunnel is voorzien van een vanuit twee hoofdlaagspanningsverdeling centraal gevoede
lichtvoorziening, waarop zijh aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde orientatieverlichting met armaturen h.o.h. 25 m;
b. een permanent ingeschakelde accentverlichting ter hoogte van de doorbraken;
c. wandcontactdozencombinatie 380/220 V in de tunnel;
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d. ventilatie-installatie in de tunnel;
e. pompinstallatie in de tunnel;
f. kracht- en licht ten behoeve van de technische ruimten.

Van de permanent ingeschakelde orientatieverlichting is 1:3 armaturen voorzien van een
accu, opdat bij spanningsuitval deze armaturen blijven branden.

De lichtinstallatie wordt gevoed vanuit verdeelinrichtingen opgesteld in een aantal nissen
in de tunnel.
Rijswijkspoortunnel

De tunnel is voorzien van een vanuit de hoofdlaagspanningsverdeling centraal gevoede
kracht- en lichtvoorziening, waarop zijn aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde orientatieverlichting met armaturen h.o.h. 25 m;
b. wandcontactdooscombinaties 380/220 V;
c. kracht- en licht ten behoeve van aan de tunnel grenzende ruimten.

De licht- en krachtinstallaties in de tunnel worden gevoed vanuit de verdeelinrichtingen
opgesteld in de technische ruimten ten behoeve van de perrons.

Het station is voorzien van een vanuit de hoofdlaagspanningsverdeling centraal gevoede
kracht- en lichtvoorziening, waarop zijn aangesloten:
a. een permanent ingeschakelde perronverlichting met armaturen h.o.h. 3 m;
b. diverse perronmeubilair;
c. kracht- en licht ten behoeve van de technische ruimten;
d. kracht- en licht ten behoeve van de liften;

B.4.5 Branddetectie

Doel: Het zo vroeg mogelijk ontdekken van brand en rookgassen.

Om adequaat een brand te kunnen bestrijden is detectie in een zo vroeg mogelijke stadium
noodzakelijk. De detectie kan automatisch of met handbrandmelders geschieden.

Wil/emspoortunnel

De tunnel is voorzien van een handbediende brandmeldinstallatie door middel van
drukknopmelders in iedere open nis in de tunnel. De melding wordt zichtbaar gemaakt op
het bedieningstableau in de bedieningsruimte Blaak, en op het tunnelbedieningstableau in
de VL-post. De brandmeldcentrale is geplaatst in de bedieningsruimte.

In de technische ruimten waarin voor het tunnelbedrijf vitale apparatuur staat opgesteld, is
een automatisch werkend branddetectiesysteem aangebracht door middel van ionisatie
rookdetectors. Voor het tunnelbedrijf vitale apparatuur staat opgesteld in de ruimten:
a. In Blaak:

de bedieningsruimte;
de NSA-ruimte;
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de laagspanningsverdeelruimte;
de ventilatieruimte;
de PLC-ruimte;
de transformatorruimte 10 kV;
de transformatorruimte 660 V;
de brandbluspompruimte nabij de Wijnhaven;

b. In gebouw S. Hoogendijkstraat:
de laagspanningsverdeelruimte;
de transformatorruimte;
de PLC-ruimte.

De rookdetectoren zijn aangesloten op de centrale van de brandmeldinstallatie in de
bedieningsruimte van de tunnel (Blaak).

Velserspoortunnel

In de Velserspoortunnel is geen branddetectie installatie aanwezig.

Schipholspoortunnel (toekomst)

De tunnel is voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie is opgenomen
in het centraal meld- en besturingssysteem van de tunnel. De beide tunneldelen zijn
uitgevoerd met handbrandmelders om de 100 meter. De technische ruimten, waar voor
het tunnelbedrijf vitale apparatuur staat opgesteld, zijn uitgerust met automatische
thermodifferentiale melders.

De perrons (incl. bijbehorende technische ruimten) zijn op identieke wijze beveiligd tegen
brand.

Op de aanvalspunten zijn brandmeldpanelen aangebracht. De melding wordt zichtbaar
gemaakt per aanvalspunt van de brandweer op een bedieningstableau. Tevens wordt de
melding doorgestuurd naar de regionale brandmeldcentrale.

Hemspoortunnel

In de tunnel zijn optische detectoren aangebracht (h.o.h. 12 m aan plafond). Deze zetten
de ventilatie installatie automatisch in werking bij een bepaalde rookconcentratie. Er wordt
echter geen brandmelding gegeven daar ook dieselmaterieel door de tunnel is toegestaan.
Bij de treindienstleider van het betreffende baanvak voigt een optisch en akoestisch
signaal, waarop een eventuele alarmprocedure opgestart wordt.

Tevens zijn (hand-)brandmelders in de tunnel aangebracht. Deze zijn door NS-personeel of
derden te bedienen. Na bediening start de ventilatie installatie automatisch en wordt bij de
treindienstleider van het betreffende baanvak een optisch en akoestisch signaal gegeven.
Hierna voigt de alarmprocedure.

Rijswijkspoortunnel
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In de tunnel en op het perron zijn om de 100 m handbrandmelders aangebracht, welke zijn
aangesloten op de brandmeldcentrale in de technische ruimte. Op het aanvalspunt van de
brandweer is een brandmeldpaneel/bedieningstableau aangebracht waarop een eventuele
melding zichtbaar en/of bedienbaar is gemaakt.
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8.4.6 Pompinstallatie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen

Doel: Het beschikbaar stellen van brandbestrijdingsmiddelen aan hulpverleners, personeel
en reizigers.

Voor het blussen van een brand gaat de voorkeur uit naar blussystemen in de trein.
Daarmee is het mogelijk de brand in een vroeg stadium te bestrijden. In spoortunnels is
vaak een blusleiding voorzien zodat de brandweer de brand in de tunnel kan bestrijden.

Willemspoortunnel

In de Willemspoortunnel is een blussysteem aangebracht welke via een pompinstallatie
met de waterkelder in het gebouw van de hoofdwaterkering aan de Wijnhaven gevoed kan
worden, tevens zijn voedingspunten voor de brandweer aangebracht.
De brandblusleiding is onderverdeeld in 4 kwadranten met Wijnhaven als middelpunt.
Indien de situatie dit noodzakelijk maakt, kan elk kwadrant afzonderlijk worden gevoed.

De afnamepunten bevinden zich in nissen en zijn voorzien van een wandbrandkraan.

Velserspoortunnel

In de Velserspoortunnel zijn geen voorzieningen voor brandblussing opgenomen.

Schipholspoortunnel

In de oude Schipholspoortunnel zijn geen voorzieningen voor brandblussing opgenomen.
In de nieuwe Schipholspoortunnel, alsmede bij de renovatie van de oude Schipholspoortun-
nel worden blussystemen ge'installeerd.

Het blussysteem voor de tunnels zal bestaan uit een blussysteem, welke op twee plaatsen
door de brandweer gevoed wordt.

Het blussysteem kan door de brandweer met op afstand bestuurde afsluiters in delen
gevuld worden.
Het blussysteem is in principe een droog systeem, een temperatuurvoeler stuurt aftapklep-
pen open, of er wordt op afstand een commando gegeven tot aftappen.

De afnamepunten bevinden zich in nissen en zijn voorzien van een wandbrandkraan.

Ter plaatse van het ondergrondse station is een apart droog blussysteem ge'installeerd,
welke een eigen voedingspunt heeft.

Het droge blussysteem van de perrons wordt handmatig afgetapt nabij de diverse afname-
punten.

De afnamepunten bevinden zich in brandslanghaspelkasten op de perrons.

Hemspoortunnel

100



In de Hemspoortunnel bevinden zieh twee droge brandleidingen, welke in de bedieningsge-
bouwen door de brandweer gevoed moeten worden. Vanaf elke bedieningsgebouw wordt
het hele systeem gevuld en onder druk gezet.

De afnamepunten bevinden zieh onder het looppad en bestaan uit een aangepaste
eonstruetie waarop een opzetstuk geplaatst kan worden.

Rijswijkspoortunnel

Op de be ide perrons zijn droge blussystemen aanwezig met voedingen op drie plaatsen.
De droge blusleidingen zijn in lengteriehting niet gekoppeld. De voeding gesehiedt door de
brandweer. Het systeem is als droog ontworpen, waarbij na gebruik bij de afnamepunten
afgetapt moet worden.

De afnamepunten bevinden zieh bovengronds en zijn als wandbrandkraan uitgevoerd.

8.4.7 Communicatie/informatie

Doel: Informatie overdraeht van en naar de treinreizigers, treinpersoneel en hulpverleners.

Om de gevolgen van een ramp te beperken is goede informatieverstrekking naar de
reizigers, het personeel en de hulpverleners van essentieel belang. Er zijn versehillende
eommunieatie systemen aanwezig.

Wil/emspoortunnel

In de tunnel is een HF-infrastruetuur aangelegd (antennes, zenders, ontvangers, etc.)
waarop versehillende gebruikers op aangesloten kunnen worden. Op de infra-struetuur zijn
aangesloten:

Telerailinstallatie;
Brandweeri nstallatie;
Portofooninstallatie Spoorwegpolitie.

Velserspoortunnel

Net buiten de tunnel is een antenne (ine\. zender) geplaatst waarop de Telerailinstallatie is
aangesloten.

Schipholspoortunnel (toekomst)

In de navolgende ruimten zijn telefoons aangebraeht:
Teehnisehe ruimten;
Energiegebouw;
Doorbraken;
Nooduitgangen.
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In de technische ruimte op moot M1..L2 is een hoofdverdeler aangebracht. Onderverdelers
zijn aangebracht in de technische ruimten op km 13.500 en km 15.140. De bekabeling
tussen de hoofdverdeler en onderverdelers is redundant uitgevoerd.
In de tunnel is een HF-infrastructuur aangelegd (antennes, zenders, ontvangers, etc.)
waarop verschillende gebruikers op aangesloten kunnen worden. Op de infra-structuur zijn
aangesloten:

Telerailinstallatie;
Brandweerinstallatie;
Portofooninstallatie Spoorwegpolitie.

Hemspoortunnel

Nabij de seinen in de tunnel en de openingen in de tunnelwand zijn diensttelefoons aange-
bracht met een rechtstreekse verbinding naar de treindienstleider van het betreffende
baanvak. In de dienstruimten (technische ruimten, etc.) zijn eveneens diensttelefoons
aangebracht.

Tevens zijn voorzieningen aangebracht voor draadloze communicatie vanuit de tunnel naar
buiten. Deze communicatie vindt plaats door middel van portofoons, welke zijn
aangebracht in de ruimten voor hulpverlening.
Tot slot zijn er separate voorzieningen ten behoeve van een telerailinstallatie aangebracht.

Rijswijkspoortunnel

Buiten de tunnel zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve van het portofoonnet van de
spoorwegpolitie. Dit net heeft een gegarandeerd bereik in het station. In de tunnel is het
bereik niet gegarandeerd.

Tevens zijn er voorzieningen aangebracht ten behoeve van de telerailinstallatie (antenne,
zender, etc.)

B.4.8 Overdruk

Doel: Het voorkomen dat stof en gassen binnendringen in vluchtwegen en technische
ruimten.

In de Schipholspoortunnel zijn geen maatregelen genom en om in de tunnel een overdruk te
creeren.
In de renovatie alsmede de nieuwbouw worden de technische ruimten in de tunnel op
overdruk gehouden om vervuiling tegen te gaan.
In de overige tunnels zijn geen maatregelen genomen om in de tunnel een overdruk te
creeren.

B.4.9 Aarding

Doel: Beperking van zwerfstromen en voorkoming van gevaarlijke aanraakspanningen.
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In verband met mogelijke zwerfstromen van de tractie voeding wordt aarding van de
bewapening toegepast. Tevens worden de installatie onderdelen voorzien van een veilig-
heidsaarde.

Willemspoortunnel

In de tunnelmoten zijn in elke tussenwand in langsrichting 2 wapeningsstaven 012 mm
doorgelast. Aan de uiteinden van elke moot is aan deze staven een aardplaat gelast. De in
elke apparatuurnis aanwezige aardplaat is met de doorgelaste wapening verbonden. In de
gebouwen is eveneens zorg gedragen voor doorlassing van de wapeningsstaven waara an
de aardplaten zijn gelast.
In de lengterichting van de tunnel doorlopende parallel aan de spoorstaven gemonteerde,
niet van de beton ge"isoleerde geleidende constructies zijn op regelmatige afstand
onderbroken (bv. kabelgoten, leuningen, etc.).

Bij elke mootvoeg zijn de daar aanwezige aardplaten met elkaar verbonden door middel
van een aardlitze (100 mm2).

Door de gehele tunnel is een centrale aardleiding aangebracht, welke door middel van
aftakkingen is verbonden met aile in de tunnel en de daarbij behorende ruimten aanwezige
aardplaten. De centrale aardleiding heeft een doorsnede van 50 mm2.

Aile met een elektrische voeding verbonden, niet dubbel ge"isoleerde apparatuur is met de
dichtstbijzijnde aardplaat verbonden. Indien de aardplaat zich op een grotere afstand dan 5
m van het apparaat bevindt is het apparaat rechtstreeks met de centrale aardleiding of een
aftakking daarvan verbonden.

Het aardsysteem binnen de tunnelconstructie mag niet in geleidend contact komen met
aardingen buiten de tunnel. Daarom is de aarding van de GEB-voedingskabel ge"isoleerd
afgewerkt van het aardsysteem in de tunnel. GEB-constructies en transformatoren zijn
geaard aan de in de GEB-ruimte aanwezige aardplaat, welke weer is doorverbonden met
het aardsysteem in de
tunnel.

Schipholspoortunnel {toekomst}

In aile tunnelmoten is een aardplaat aangebracht. Deze is aan de wapening van de tunnel
gelast. T.p.v. de overkapping is de wapening van de verschillende moten aan elkaar
gelast.

Door de nieuwe en bestaande tunnel is een centrale aardleiding (collectorleiding) aange-
bracht, welke door middel van aftakkingen is verbonden met aile in de tunnel aanwezige
aardplaten. De colletorleiding heeft een doorsnede van 150 mm2.

Aile met een elektrische voeding verbonden, niet dubbel ge"isoleerde apparatuur is met de
dichtstbijzijnde aardplaat verbonden.
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Op de collectorleiding zijn verder de hoofdaardrails in de technische ruimten verbonden. De
diverse verdeelinrichtingen in de tunnel zijn door middel van een aardleiding met deze
hoofdaardrails verbonden.
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Rijs wijkspoortunnel

Ten behoeve van de veiligheidsaarding in de tunnel is gebruik gemaakt van:
de wapening van de funderingspalen;
de wapening van de funderingsbalken;
aardelektroden.

Nabij de hoofdverdeelinrichting is een hoofdaardrail opgesteld waarop aile
vereffeningsleidingen zijn aangesloten. De aardrails in de verdeelinrichtingen en
stuurkasten is verbonden met de desbetreffende voedingskabel
meegenomen beschermingsleiding.

105



B.5 VERKEERSBEHEERSING

Voor de afwikkeling van het treinverkeer wordt gebruik gemaakt van installaties voor
bediening en beveiliging. De treindienstleider speelt hierbij een centrale rol.

B.5.1 Verkeersleiding/verkeersmaatregelen

Doel: Goede afwikkeling van het treinverkeer.

Voor een goede afwikkeling van treinverkeer is de treindienstleider verantwoordelijk. Hij
regelt aile treinverkeer door de tunnel.
Het gebied waarbinnen de treindienstleider werkt is niet beperkt tot de tunnel. Door de
hulp van automatische systemen is ingrijpen vrijwel niet noodzakelijk. De reeds ingezette
trend van toepassing van computersystemen
en een steeds groter regelgebied voor de treindienstleider zal vervolgd worden.
De treindienstleider zorgt ervoor dat de speciale verkeersmaatregelen uitgevoerd worden.
Denk hierbij aan het niet tegelijkertijd aanwezig zijn van een reizigerstrein en een goederen-
trein met gevaarlijke stoffen.
Voor uitzonderlijk vervoer geldt een aparte procedure. Hiervoor wordt een aanvraging met
route beschrijving gemaakt. De trein zal indien nodig dan solo de tunnel doorgaan.

B.5.2 Seinen in tunnels

Doel: Het kunnen stoppen van het treinverkeer.

In en voor de meeste tunnels zijn stop tonende seinen aanwezig. Voor de tunnel is vaak
een snelheidsaanduiding aanwezig, voornamelijk voor goederen vervoer.
Normaal gesproken krijgt een trein doorgaand groen, zodat deze in een keer door de tunnel
kan rijden.
Bij zware goederen treinen weet de machinist aan de hand van het gewicht en het type
locomotief of hij de tunnel in kan rijden bij een L (langzaam) sein. Dit speelt voornamelijk
bij de Velserspoortunnel waar de hellingshoek van de toeritten groot is en de trein niet op
eigen kracht uit de tunnel kan rijden.

B.5.3 Materieelbeperking

Doel: Beperking van de kans op aanrijding

Aileen de Velserspoortunnel heeft een materieelbeperking. De tunnel is namelijk zo smal
dat niet voldaan wordt aan de eis van het profiel van vrije ruimte. Twee zeer brede treinen
kunnen elkaar niet passeren.
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B.5.4 Automatische treinbe'invloeding

Doel: Het kunnen stoppen van het treinverkeer.

In de tunnels is een automatische treinbe"invloeding (ATB) aanwezig.
Door NS is in samenwerking met GRS (USA) een eigen ATB systeem ontwikkeld.
Nu is er een nieuwe generatie ATB in ontwikkeling.

De ATB geeft de machinisten een voortdurende informatie in de cabine omtrent de door de
lichtseinen en vaste snelheidsborden langs de baan toegelaten snelheden, voor zover deze
door de cabineseinen kunnen worden aangegeven.
Ais een cabinesein de opdracht geeft om af te remmen en er wordt niet of niet tenminste
in de ATB- remstand afgeremd, dan zorgt de ATB ervoor dat de trein, door middel van een
snelremming tot stilstand wordt gebracht en dat de tractiestroom wordt onderbroken.

Wordt er wel tijdig en met voldoende remkracht afgeremd, dan wordt bij het bereiken van
de vrijlaatsnelheid door middel van een belsignaal toestemming tot het "Iossen" van de
remmen gegeven.
De informatie vanuit de baanapparatuur wordt door middel van een code, dat is een in een
bepaald ritme onderbroken stroom, doorgegeven aan de trein.
De spoorstaven of vlak daarnaast liggende kabels fungeren daarbij als geleiders voor deze
codestroom.
Door voor aan de trein gemonteerde opneemspoelen ("snuffels") wordt langs inductieve
weg deze codes opgepikt.
De ontvangen codes worden in de treinapparatuur verwerkt. Middels een lampje wordt de
toegelaten snelheid zichtbaar gemaakt op het cabinesignaleringskastje.

B.5.5 Treinstilstandssignalering

Doel: registreren van stilstaande trein.

Ais er geen seinen of station in de tunnel aanwezig zijn betekent elke stilstaande trein een
onregelmatigheid. Bij de verkeersleiding komt dit signaal binnen. De verkeersleider neemt
dan adequate veiligheidsmaatregelen. In de toekomst zullen wellicht bij treinstilstand
automatisch acties gedaan worden. In elke tunnel is treinstilstandssignalering aanwezig.
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B.6 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN CALAMITEITENBEHEERSING

De voorzieningen ten behoeve van de calamiteitenbeheersing zijn te verdelen in
maatregelen bij calamiteiten, aanvalsplan brandweer, publieksvoorlichting en
hulpverleni ngsoefeni ngen.

B.6.1 Maatregelen bij calamiteiten

Doel: Beperking van de gevolgen van ongevallen in de tunnel.

Bij een calamiteit in de tunnel wordt de treindienstleider ge"informeerd.
Dit gebeurt door de machinist of conducteur via telerail of door een van de automatische
meldingen.

De treindienstleider neemt daarna de nodige maatregelen. Deze maatregelen zijn
omschreven in rampenplannen, stationsorders, alarmcommunicaties en werkinstructies.
De verantwoordelijkheid voor de te nemen acties ligt bij de treindienstleider. Allereerst zal
de treindienstleider het treinverkeer stilleggen en contact opnemen met de centrale
meldkamer.
De centrale meldkamer neemt vervolgens contact op met de hulpverleners (brandweer,
politie en ambulance diensten) zodat de treindienstleider zich kan concentreren op de ramp
in de tunnel zelf.
Indien nodig neemt de treindienstleider contact op met het schakel- en meldcentrum om
de bovenleiding spanningsloos te schakelen.
In verband met omleiden van het overige treinverkeer zal hij ook contact opnemen met de
verkeersleiding in aangrenzende gebieden.
Verder worden verantwoordelijke personen en de zogenaamde wachtdiensten opgeroepen.
Bij goederenvervoer wordt ook de goederendienstleider gewaarschuwd. Deze laatste heeft
aile informatie over de ladinginhoud van de trein.

B.6.2 Aanvalsplan brand weer

Doel: Het vooraf vastleggen van de benaderingswijze van de hulpverlening.

Voor de tunnels heeft de brandweer een aanvalsplan gemaakt.
Bij sommige tunnels betreft dit twee brandweercorpsen.
Voor de Rijswijkspoortunnel is nog geen aanvalsplan aanwezig.

B.6.3 Publieksvoorlichting

Doel: Meer bekendheid geven aan de voorzieningen in tunnels.

Bij een ramp is goede voorlichting naar de reizigers van essentieel belang. Via de omroep
in de treinen kunnen de machinist en conducteur het publiek informeren.
De treindienstleider kan alleen via telerail in contact komen met de machinist en

108



conducteur.
In de tunnel is een vluchtwegaanduiding aanwezig.
In de trein is geen informatie over de te nemen acties aanwezig. Dit geldt ook voor de
stations.

8.6.4 Hulpverleningsoefeningen

Doel: Meer bekendheid geven aan de voorzieningen in tunnels.

Geregeld vinden in de diverse tunnels oefeningen plaats.
Er is geen planning met betrekking tot frequentie en omvang van de hulpverleningsoefenin-
gen.
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B.7 CONCLUSIES

De veiligheid van reizigers en personeel staat centraal bij het ontwerp van een
spoortunnel. De betrouwbaarheid en effectiviteit van de meeste veiligheidsvoorzieningen
zijn echter niet systematisch onderzocht.

Voor het ontwerpen van spoortunnels worden norm en en voorschriften (OVS) toegepast.
Deze normen omschrijven echter geen ideaal tunnelconcept. Meerdere interpretaties zijn
mogelijk. Voor het bepalen van het tunnelontwerp treedt de NS in overleg met de lokale
overheden en brandweer.
In de loop der tijd zijn de normen gewijzigd.
Dit verklaart onder andere de verschillen in de veiligheidsvoorzieningen in de verschillende
spoortunnels.

Voor de tunnels in de Betuweroute en van de Hoge Snelheidslijn zal getracht worden een
optimaal tunnelconcept te omschrijven.
Er zal een evenwicht gezocht worden tussen kosten van de voorziening en bijdrage in de
veiligheid. De risicoanalyse is hier een goed middel voor.
Ook zal getracht worden het overleg met de lokale overheden en brandweer zo te regelen
dat er overeenstemming ontstaat over de te stellen veiligheidseisen, zodat voor elke tunnel
een zelfde tunnel concept gemaakt wordt.
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B.8 SPOORTUNNELS IN HET BUITENLAND

Van enkele tunnels in het buitenland worden de bijzondere veiligheidsvoorzieningen
behandeld.

B.8.1 DE KANAALTUNNEL

De kanaaltunnel is bijzonder door zijn lengte van 50 km en door het
personen- en vrachtwagens. Verder verbind de tunnel Engeland met
communicatie tussen de verschillende groepen verloopt vanwege de
moeizaam.
Het ligt voor de hand dat extra maatregelen toegepast zijn. Om een zo groot mogelijke
veiligheid te garanderen.

transport van
Frankrijk. De

taalproblemen

De tunnel bestaat uit drie buizen; voor elk spoor een buis en er is een aparte middenbuis
die dienst doet als vluchtweg en toegangsweg. In de middenbuis rijden speciale voertuigen
ten behoeve van onderhoud en hulpverlening. Er zijn dwarsverbindingen om de 375 m.
Aan beide zijden van de tunnel is een laad- en losstation voor auto's.

De tunnel is onder andere voorzien van een ventilatiesysteem, een blussysteem,
communicatiesystemen en detectiesystemen.
Daarnaast wordt het stilstaan van treinen in de tunnel zoveel mogelijk voorkomen. In de
treinen zit veel detectie apparatuur om een incident snel te signaleren. Veel treinen rijden
alleen het tunneltraject, wardoor toepassing van systemen op de trein goed mogelijk is.
Ook zijn op de stations veel veiligheidsmaatregelen genomen, met name eenuitgebreide
toegangscontrole. De nadruk van toepassing van de systemen ligt op preventie.

De tunnel wordt permanent bewaakt door de verkeersleiding. Dit betreft ook bediening en
bewaking van aile tunnelinstallaties. Ook is er, aan beide zijden van de tunnel, een direct
inzetbare groep brandweerlieden aanwezig. En er is een apart rampencoordinatie centrum.
De coordinatie gebeurt door de Engelsen indien het ongeval op Engels grondgebied
plaatsvindt en door de Fransen op Frans grondgebied. Dit is vastgelegd in een overall plan
(Bi-Nationaal Plan) dat door aile betrokken partijen is geaccepteerd.

B.8.2. DE STOREBAEL TTUNNEL

De Storebaelttunnel is onderdeel van de Storebaeltverbinding bestaande uit twee bruggen
en een tunnel. De Westbrug is 6,6 km lang en bevat een 4-baans verkeersweg en twee
sporen. De Oostbrug is 6,8 km lang en bevat een 4-baans verkeersweg. De tunnel is 8 km
lang en bestaat uit 2 buizen. Voor elk spoor een aparte buis. Elke 250 m is er een
dwarsverbinding. Er is geen separatevluchttunnel; de andere tunnelbuis wordt beschouwd
als veilig gebied. Deze tunnelbuis wordt ook gebruikt om een reddingstrein in te laten
rijden, om zodoende de gestrande reizigers af te kunnen voeren.

De tunnel is naast standaard voorzieningen uitgerust met een ventilatiesysteem, een
blussysteem, communicatiesystemen en detectiestystemen. Ook hier wordt het stil staan
van treinen in de tunnel zoveel mogelijk voorkomen. De nadruk ligt op preventie.
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De meld- en besturingssystemen van de bruggen en de tunnel zijn gecombineerd. Er zijn
twee hoofdstations voor het meld- en besturingssysteem waar aile signal en verwerkt
worden. Deze hoofdstations vervangen elkaar een op een. Er is veel aandacht besteed aan
systeemuitval. Veel systemen zijn dubbel uitgevoerd en/of worden gevoed van meerdere
kanten.
Aan de hoofdstations zijn 11 bedienposten aangesloten voor de verschillende
belanghebbenden; varierend van verkeersleiding tot politie. De bedienposten zijn verspreid
over een groot gebied. Tussen de verschillende bedienposten onderling is een strikte
hierarchie.
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C VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN METRO- & TRAMTUNNELS

C.1 INLEIDING

In dit deel worden de veiligheidsvoorzieningen beschouwd van de bestaande en toekom-
stige metro- en tramtunnels:

de Rotterdamse metro: de Noord/Zuidlijn, de Oost/Westlijn, de Spijkenisse-metrotunnel
en de Beneluxlijn;
de Amsterdamse metro: de Oostlijn en de Noord/Zuidlijn;
de Haagse tram: het Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt.

Omdat landelijke norm en en voorschriften voor veiligheidsvoorzieningen in tram- &
metrotunnels veelal ontbreken zijn en worden de veiligheidsvoorzieningen in boven
genoemde tunnels aangebracht op basis van plaatselijk opgestelde richtlijnen en eisen.
Deze komen meestal tot stand door overleg tussen de lokale overheid, brandweer en
vervoersbedrijf.
Dit verklaart onder andere de verschillen tussen veiligheidsvoorzieningen in de
Rotterdamse en de Amsterdamse metrotunnels. Een aantal documenten met de lokale
eisen en richtlijnen is opgenomen in de literatuurlijst.

Veel informatie die in dit deer en appendix III is opgenomen is verkregen door middel van
interviews met medewerkers van de lokale overheid en de vervoersbedrijven. Vanwege
deze onvermijdelijke aanpak en de beschikbare tijd geven de verschillende items niet voor
aile tunnels een volledig beeld.

Tijdens de interviews is gebleken dat bij de keuzes voor veiligheidsvoorzieningen in metro-
en tramtunnels wel is nagedacht over waarom bepaalde voorzieningen als zodanig zijn
gekozen. Echter dit is niet altijd in documenten vastgelegd.
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C.2 GEOMETRIE

C.2.1 Doorsnede

De dwarsprofielen van de Rotterdamse Noord/Zuidlijn en de Oost/Westlijn vertonen een
buis voor twee rijrichtingen. Deze zijn plaatselijk van elkaar gescheiden door een gesloten
tussenwand [9.]. Naast elk spoor ligt een looppad voor inspectiedoeleinden met daaronder
ruimte voor diverse leidingen.

Het ondergrondse tracee van de nieuwe Beneluxlijn heeft een rechthoekige doorsnede.
Twee betonnen buizen voor beide rijrichtingen met elk een dwarsdoorsnede van ongeveer
4200x6000 mm worden gescheiden door een tussenwand van 500 mm dik.

Bij de Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt voor de eerste maal in Nederland bij
metrotunnels gebruik gemaakt van tunnelboortechniek. De dwarprofielen van beide
parallelle tunnelbuizen zijn cirkelvormig met een doorsnede van 6,5 m. Voor boren is
gekozen vanwege de grote risico's die vele op palen gebouwde oude gebouwen in het
centrum met zich meebrengen. De metrotunnel in de binnenstad van Amsterdam komt
dan ook voor een groot deel 20 tot 30 m onder de grond te liggen. Dat is ver onder de
heipalen. De gekozen boortechniek wordt thans toegepast bij de aanleg van metrolijnen in
Duitsland, Frankrijk en Japan.

Niet bij aile tunneltracees (zie Appendix III)wordt de boormethode toegepast. De tunnel
onder het IJ wordt op een diepte van 18 m afgezonken. De betonnen elementen hebben
een rechthoekige dwarsdoorsnede.

De doorsnede van de tramtunnel in het nieuw aan te leggen Souterrain onder de Grote-
marktstraat/Kalvermarkt in Den Haag is rechthoekig gevormd. Echter de onderste
buitencontour van de omringende constructie loopt op verschillende locaties taludvormig
af naar het midden toe. Dit is afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid.

C.2.2 Langsprofiel

Het ondergrondse trace van de nieuwe Beneluxlijn gelegen naast de bestaande
Beneluxcorridor krijgt dezelfde langsdoorsnede als de nieuwe wegverkeerstunnel.

De langsdoorsnede van de nieuwe Noord/Zuidlijn in Amsterdam kent per tunnellocatie
verschillende vormen. Met stijgende en dalende tunneldelen worden niveauverschillen van
-32,6 meter tot -3,8 meter overbrugd. Het langsprofiel en de betondikte verschillen hier

door de verschillende bodemgesteldheden.

De langsdoorsnede van de tramtunnel in het nieuw aan te leggen Souterrain onder de
Grotemarktstraat/Kalvermarkt in Den Haag is over de gehele lengte even hoog. Het
inkomende en uitgaande tunneldeel loopt schuin om de niveauverschillen te overbruggen.
Er komen verschillende constructies van de omhullende delen van de tramtunnel voor op
verschillende locaties afhankelijk van de bodemgesteldheden.
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C.2.3 Station in tunnel

In Rotterdam en Amsterdam zijn de bestaande Stations door middel van open bouwputten
tot stand gekomen. De geometrie versehilt van station tot station.

Bij de nieuwe Amsterdamse Noord/Zuidlijn worden aile stations door middel van open
bouwputten gebouwd. De geometrie verse hilt van station tot station, afhankelijk van de te
verwaehten passagiersstromen [6.].
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C.3 CIVIELE/BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

C.3.1 Toegang hulpverlening

Doel: Zorgdragen dat, bij incidenten in de tunnel, hulpverleners te allen tijde snel de
plek van het incident kunnen bereiken.

In de Rotterdamse Beneluxlijn zullen de nooduitgangen tevens dienst doen als toetredings-
mogelijkheid voor onder andere de brandweer. Toetreding van buiten tot de afgesloten
voorruimte zal geschieden met behulp van een sleutelsysteem [12.]. Ook zal op maaiveld
bij de nooduitgangen een opstelplaats voor een tankautospuit worden aangelegd. Deze
bevindt zich op maximaal 15 meter van het aansluitpunt van de droge blusleiding en
maximaal 20 meter van het aansluitpunt van de drinkwaterleiding. Tevens bevindt zich
hier ook een opstelplaats voor de brandweercommandowagen.

Bij de Beneluxtunnel gaan de vluchtwegen in de bedieningsgebouwen tevens als
toetredingsmogelijkheid voor de brandweer dienen, waarbij ook de toetreding tot de
afgesloten voorruimte met behulp van het sleutelsysteem tot stand kan komen.

C.3.2 Vluchtwegen

Doel: Het bieden van voldoende vluchtmogelijkheden bij dreigend gevaar.

C.3.2.1 Geschiedenis

In Rotterdam is de Noord/Zuidlijn de oudste (1968). Een aantal metrostations is vanaf het
begin uitgerust met voorzieningen O.R.C.V. (Organisatie Rampenbestrijding Civiele
Verdediging), de zogenaamde BB-bunkers. Deze ruimten zijn aangelegd als schuilkelders
tegen radioactieve neerslag; conventionele wapens en biologische- en chemische
strijdmiddelen.

Deze zijn omschreven in:

Voorlopig programma van eisen ten aanzien van de additionele schuilplaatsvoorzienin-
gen in ondergrondse metrostations (december 1970) [18.];
Technische eisen voor "gasfilterbussen met een capaciteit van 10 m3/min" (12 juli
1967) [17.].
Standaardprogramma voor noodstroominstallatie zoals deze worden verstrekt door het
Bureau Schuilplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken [15.].

Stations die als zodanig zijn uitgevoerd zijn de stations: Beurs, Stadhuis, Oostplein en
Coolhaven.

In de tunneldelen tussen twee opeenvolgende stations die meer dan 400 m uit elkaar
liggen zijn vluchtschachten naar maaiveld aanwezig.
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C.3.2.2 Huidige situatie

Tot nu toe zijn in Rotterdam de metrolijnen geexploiteerd waarbij 1 (vlucht)uitgang per
metrostation aanwezig was. In de toekomst wil men twee uitgangen per station gaan
gebruiken. Een als hoofduitgang en een als officiele tweede uitgang die niet in de gemeen-
schappelijke hallen uitkomt.

De perrons van de ondergrondse metrostations zijn aan de railzijde uitgevoerd met een
overstekende rand van i:: 800 mm breed, waardoor een vluchtruimte met een dwarsdoor-
snede van: hxb = i:: 700x700 mm ontstaat. Ook tussen de spoorstaven is een
vluchtsleuf gemaakt met een dwarsdoorsnede van: hxb = 405x800 mm.

In de Amsterdamse Oostlijn dienen de inspectiepaden als vluchtweg. De inspectiepaden
zijn 600 mm breed en liggen naast de rails.

C.3.2.3 Ontwikkelingen

Bij de nieuwe Noord/zuidlijn in Amsterdam zullen de twee parallelle tunnelbuizen 300 m uit
elkaar en 30 m onder de grond komen te liggen. Hierbij worden dwarse vluchtroute's van
tunnelbuis naar tunnelbuis gemaakt. Er worden geen vluchtroute's naar maaiveld aange-
bracht vanwege de diepe ligging van de tunnel.

Bij de Rotterdamse Beneluxlijn zullen de stationstoegangen tevens de (nood)uitgangen
vormen. Het aantal nooduitgangen wordt afgestemd op het reizigersaantal maar bedraagt
minimaal 2 stuks per perron. Verder zullen zij zodanig worden gesitueerd dat geen doodlo-
pende gedeelten ontstaan die de doorstroming van reizigers frustreren.
Ook zal ten behoeve van het publiek op circa elke 400 meter aan beide zijden van de
tunnel een nooduitgang komen welke aansluit op het vluchtpad. De breedte hiervan wordt
minimaal 1125 mm en deze zal aan de buitenzijde van de sporen worden gesitueerd. Op
straatniveau zal de vluchtweg een veilige vormgeving krijgen.

Bij de Beneluxtunnel zullen nooduitgangen worden aangebracht in de wand tussen de
tunnelbuizen. Deze zullen aansluiten op het loop/vluchtpad ter breedte van 900 mm,
gelegen aan weerszijden van de tussenwand. De vluchtpaden sluiten aan op de vluchtweg
door de bedieningsgebouwen aan weerszijden van de tunnel.

Zie voor de nieuwste veiligheidseisen op grond waarvan de toekomstige (ondergrondse)
Rotterdamse Beneluxlijn is ontworpen de "Brandpreventieve en preparatieve eisen t.b.v.
metrosystemen: Beneluxlijn" [12.].

C.3.3 Geleideprofielen

Doel: Geleiding van de metro; de profielen worden zodanig vorm gegeven dat bij een
aanrijding van het profiel de gevolgen voor de metro en de inzittenden daarvan
relatief beperkt blijven.

Van oudsher zijn zowel in de Amsterdamse Oostlijn als in de Rotterdamse Noord/Zuid- en
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Oost/Westlijn geleideprofielen in de tunnels aanwezig. Deze civiele betonconstructies
dienen ter voorkoming van ontsporingen.
De uiteinden van de stationperrons zijn afgeschuind zodat ontspoorde treinen de perrons
niet frontaal kunnen raken.

Bij het nieuw te bouwen Souterrain in Den Haag is de tramrails verzonken in een
betonconstructie die iets onder perronniveau ligt.

De Amsterdamse Noord/Zuidlijn krijgt ook betonnen geleideconstructies die ontsporing van
de metro moeten voorkomen.

C.3.4 Hittewerende bekleding

Doel: Het beschermen van de tunnelconstructie in brandsituaties.

In aile huidige en voor de toekomst geplande Rotterdamse metrotunnels is en wordt
hittewerende bekleding aangebracht in aile ondergrondse stations. Er wordt vanuit gegaan
dat bij brand in de stations de meeste levens gered kunnen worden indien de constructies
niet te snel bezwijken.
Bij brand in de tunneldelen worden de metrotreinen zo snel mogelijk naar het
dichtstbijzijnde station gereden. Hierdoor is in de tunneldelen geen speciale bekleding
aangebracht. Ook is de veel voorkomende muurbekladding (graffiti) moeilijk van de ruwe
structuur van de hittewerende bekleding te verwijderen.

In de Amsterdamse Oostlijn geldt dezelfde filosofie. De stations zijn hier bekleed met
heraklietplaten (houtwol/cement). Deze bieden bescherming aan de gewapende betoncon-
structies. De kritische bezwijktemperatuur van gewapende betonliggers bedraagt 4000 C.
De platen hebben een ruwe structuur die laagfrequent geluid goed absorbeerd.

In de metrotreinen van Amsterdam is eerst zacht polythereen-schuim in de banken
verwerkt. Later zijn harde zittingen toegepast met een hogere brandwerendheid. Verder is
veel RWS toegepast in de metrotreinen.

C.3.5 Wandbekleding

Doel: Het beperken van geluidsoverlast.

Bij de Rotterdamse metrotunnels is de filosofie ten aanzien van wandbekleding dat de
bekleding een lage vuurbelasting en een hoge hittebestendigheid moet hebben en dat de
geluidsemissie zoveel mogelijk moet worden beperkt. Deze twee dingen staan in conflict
met elkaar.
De in het kader van de brandpreventie gladde (betonnen) oppervlakken in de tunnelbuizen
hebben tot gevolg dat op sommige delen van het tunneltraject een geluidsniveau van meer
dan 96 dba wordt gemeten. Dit is aan de hoge kant.
Op de stations daarentegen is een 'ruwere' hittebestendige wandbekleding toegepast die
tevens het geluidsniveau dempt.
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Verder is in Rotterdam de uitvoering van de wandbekleding gebaseerd op het uitgangspunt
dat bij brand geen verstikkende en/of giftige gassen mogen ontstaan.
Een nieuwe ontwikkeling is het apparatuur onder de metrotreinen brandveilig inpakken.
Ook bevindt zich een automatische blusinstallatie met detectie onder de metrotreinen in
Rotterdam.

C.3.6 Riolering, opvangkelders inclusief waterafvoer

Doel: Afvoer en berging van hemelwater, was- en lekwater.

Water in de metrotunnels van Rotterdam wordt afgevoerd door middel van een goot
tussen de railopstortingen. Op de laagste punten van de tunneltracees bevinden zich
pompputten waarvan de afvoerleidingen op de riolering zijn aangesloten [9.].
Ook bij de ingang van de stations zijn pompkelders aanwezig.

C.3.7 Bovenbouw

Doel: Doorvoer van de krachten op de rails op de tunnelconstructie. Demping van het
geluid.

De sporen in de metrotunnels van Rotterdam en Amsterdam zijn door middel van
railstoelen direct op het onderliggende beton bevestigd.

Bij de tramtunnel in het Souterrain te Den Haag is de tramrails verzonken in de
onderliggende betoncontructie.

C.3.8 Waterkering

Doel: Het beschermen van tunnel- en stadsdelen tegen overstromingen bij lekkage
van de onder water gelegen tunnelbuis.

Via de Rotterdamse Noord/Zuidlijn kan bij beschadiging van de tunnel water uit de Maas
via de tunnel de stad instromen. Ten zuiden van de Maas is het maaiveldniveau + 10m
boven NAP en ten noorden ter hoogte van Leuvehaven -17,75 m beneden NAP. Daarom
zijn zowel voor als achter het station Leuvehaven automatisch werkende stalen kleppen
aangebracht als afsluitsysteem, een primaire en een secundaire waterkering. De dubbele
waterkering sluit bij een dergelijke calamiteit door middel van een vlottersysteem.

Bij station Rijnhaven bevinden zich als (enkelvoudige) waterkering vlakke deuren die met
de hand dichtgedraaid kunnen worden.

Ook de Oost/Westlijn heeft een waterkeringssyteem. Tussen Coolhaven en Delfshaven be-
vindt zich een waterkering die door middel van een vlottersysteem 300 m ervoor automa-
tisch wordt aangestuurd. Dit vanwege de kleinere niveauverschillen.
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C.4 TECHNISCHE INST ALLA TIES

C.4.1 Energievoorziening

Doel: Het leveren van stroom aan de tunnelinstallaties zowel onder normale
omstandigheden (netaansluiting) als onder bijzondere omstandigheden
(noodstroomvoorziening en no-breakvoorziening).

In Rotterdam wordt gebruik gemaakt van Eneco-voedingspunten van 10 kV A elk. Hieruit
worden twee stroomnetten gevormd: tractiegelijkstroom (800 V DC) voor de metrotreinen
en wissel spanning (220-380 V AC) voor de overige technische installaties.
Een vlak boven de grondbevestigde DC-stroomleiding (aan de bovenkant ge"isoleerd) staat
onder 800 V. Aan de onderkant raken de voedingsloffen van de metrotreinen.
De loopspoorstaven fungeren als aarde (25 V). Deze zijn ge"isoleerd door het onderliggende
beton met een weerstand van 2 MO. Zwerfstromen zouden funest zijn voor de
aangrenzende civieltechnische constructies.
De overige installaties (verlichting, pompen enz..) werken op het Eneconet 220-380 V
(AC).

De Amsterdamse Oostlijn wordt door het Energiebedrijf voorzien van 10000 V wissel span-
ning. Door middel van gelijkrichters, transformatoren en distributienetten wordt 750 V DC
tractiespanning gegenereerd en 220/380 V AC voor de overige installaties.
Door de tunnelbuizen lopen 10 kV-kabels. Elk reizigersstation heeft een eigen
distributienet. De tractievoeding wordt vanuit een centraal punt bediend door de
zogenaamde schakelwacht. Deze heeft een totaaloverzicht van de energiedistributie.

Bij de ondergrondse stations van de Oostlijn komen vanaf twee kanten 10 kV kabels aan.
Aan beide zijden van het station bevindt zich een transformator. Elk van de
transformatoren voedt de helft van de voorzieningen op het station. Echter zij zijn toch
50% overgedimensioneerd. Op deze wijze kan bij het uitvallen van een der
transformatoren noodstroom worden onttrokken uit de overgebleven transformator.

C.4.2 Besturingssysteem

Doel: Het aansturen, bewaken en beveiligen van de tunneltechnische installaties.

C.4.3 Ventilatie

Doel: Het verwijderen van vervuilde lucht (rookgassen bij brand) uit de tunnel.

In de bestaande metrotunnels van Rotterdam en Amsterdam is zowel op de stations als in
de tunneldelen geen mechanische ventilatie aanwezig. De lucht die wordt voortgestuwd
door de metrotrein fungeert als natuurlijke ventilatie.

Bij de nieuwe Beneluxlijn in Rotterdam worden op station Parkweg rookafvoerluiken
gemaakt. Deze worden bediend via een rookdetectiesysteem.
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In de Amsterdamse Oostlijn zijn op een aantal plaatsen stuwschachten tussen het perron
en de tunnel aangebracht. Dit is met name gedaan bij stations waar de trappenhuizen een
beperkte luchtdoorgangscapaciteit hebben.
In Rotterdam zijn deze stuwschachten op de meeste plaatsen eveneens aanwezig.

Bij de nieuwe Amsterdamse Noord/Zuidlijn worden de stations voorzien van mechanische
ventilatie. Door het afzuigen van lucht wordt een ondruk gecreeerd waardoor bij brand de
vluchtwegen rookvrij gehouden worden.

C.4.4 Verlichting

Doel: Te zorgen voor voldoende zicht in de tunnel voor orientatie van reizigers en
personee!. Te zorgen voor aansluitpunten t.b.v. onderhoud en hulpverleners.

In de huidige Noord/Zuidlijn van Rotterdam wordt een gedeelte van de verlichting en de
waterafvoerpompen gevoed door accu's als noodstroomvoorziening.

Bij de nieuwe Beneluxlijn wordt noodstroom voor de verlichting en de pompen onttrokken
van het tractienet via transformatoren.

In Amsterdam zijn noodverlichting in zowel de stations als de tunnels uitgevoerd met
accuvoeding.
Er zijn plannen om in de (nabije) toekomst het zogenaamde "low location lightning
system" toe te passen. Deze 'Iaag' aan te brengen lichtpunten kunnen bij lichtuitval (in de
tunnels) dienstdoen als richtingaanwijzer naar vluchtwegen.

C.4.5 Branddetectie

Doel: Het zo vroeg mogelijk ontdekken van brand en rookgassen.

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam zijn in de huidige metrotunnels en stations geen
branddetectoren aanwezig. Het station Parkweg van de nieuwe Beneluxlijn in Rotterdam
wordt wel voorzien van rookdetectoren (zie ventilatie).

Afhankelijk van de stand van de techniek wil men in Amsterdam in de (nabije) toekomst
een detectiesysteem met volledige of gedeeltelijke dekking installeren. Dit houdt in
detectie overal of plaatselijk.

C.4.6 Pompinstallatie, brandblusinstallatie, brandblusmiddelen

Doel: Het beschikbaar stellen van brandbestrijdingsmiddelen aan hulpverleners, perso-
neel en reizigers.

Bij de aanleg van de Rotterdamse Noord/Zuidlijn omstreeks 1968 zijn in het begin geen
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blusleidingen aangelegd. Bij de aanleg van de Oost/Westlijn zijn meteen droge
blusleidingen aangelegd. Ook zijn daar aile perrons meteen voorzien van poederblussers.
De Noord/Zuidlijn is later voorzien van een ondergrondse droge blusleiding. Hierbij zijn om
de 400 m stijgleidingen naar brandweerkasten op maaiveld gemaakt. De leidingen hebben
een diameter van 1016 mm. Op de perrons is aan beide einden een aansluiting voor de
brandweer aanwezig.

Bij de Amsterdamse Oostlijn zijn in bepaalde stationshallen slanghaspels met leidingwater
aanwezig. In de technische ruimten en in de metrotreinen bevinden zich ook
poederblussers. Een centrale droge of natte blusleiding is hier niet aanwezig. Bij de aanleg
van de Oostlijn in 1977 had de brandweer nog geen specifieke ervaring met dit soort
ondergrondse bouwwerken waardoor zorn centrale blusleiding niet noodzakelijk werd
geacht.

C.4.7 Communicatie/informatie

Doel: Informatie overdracht van en naar de metroreizigers, metropersoneel en
hulpverleners.

Op de ondergrondse stations van de Amsterdamse metro zijn hulpposten aanwezig waar
ook 'huis'telefoons aanwezig zijn. Deze staan alleen met elkaar en met portofoons in
verbinding en zijn om misbruik tegen te gaan slechts toegankelijk voor personeel.
Vanuit de Centrale Verkeers Leiding (CVL) kan het omroepsysteem lokaal worden bediend.
Hiermee kunnen mededelingen aan de reizigers worden gemeld.

C.4.8 Overdruk

Doel: Het voorkomen dat stof en gassen binnendringen in vluchtwegen en technische
ruimten.

Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn in de metrotunnels geen maatregelen genomen
voor het creeren van overdruk.
Aileen bij de nieuwe Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt in de vluchtgangen een overdruk
gecreeerd door de afzuigventilatie op de stations.

C.4.9 Aarding

Doel: Beperking van zwerfstromen en voorkoming van gevaarlijke aanraakspanningen.

Zowel bij de Rotterdamse als de Amsterdamse metro fungeren de loopspoorstaven als
aarde (25 V). Deze zijn ge"isoleerd door het onderliggende beton met een weerstand van 2
MO.
De aangrenzende civieltechnische contructies worden op deze wijze ge"isoleerd tegen
schadelijk zwerfstromen.
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C.5 VERKEERSBEHEERSING

C.5.1 Verkeersleiding/verkeersmaatregelen

Doel: Goede afwikkeling van het metroverkeer.

Vanuit de zogenaamde Centrale Verkeers Leiding (CVL) wordt in de Amsterdamse metro
het metroverkeer beheerst.

C.5.2 Seinen in tunnels

Doel: Het kunnen stoppen van het metroverkeer.

In Amsterdam wordt voor de verkeersbeheersing van de metro's onder andere gebruik
gemaakt van seinen in de metrotunnels.

C.5.3 Materieelbeperking

Doel: Beperking van de kans op aanrijding

C.5.4 Automatische trein besturing (atb)

Doel: Het kunnen stoppen van het metroverkeer.

Zowel de metro in Rotterdam als in Amsterdam kent een systeem voor Automatische
Trein Besturing (ATB).

In Amsterdam heeft men het ZUB-100 systeem van Siemens. In tegenstelling tot het
Rotterdamse ATB-systeem waar men louter cabine-signalering heeft werkt dit systeem
ook met seinen langs de baan. Op 240 m voor een sein bevindt zich een railkoppelspoel
via welke de metro een rem of een rijopdracht krijgt. De machinist heeft dan tijd deze
opdracht op te volgen. Na negeren van het sein wordt door de ATB een gedwongen
remcommando gegeven.
Met dit systeem is een grote baankennis vereist maar kan tegelijkertijd economisch en
confortabel (minder schokkerig: digitaal) worden gereden.

De Rotterdamse metro wordt bestuurd door een ATB systeem die de snelheid via de
spoorstaven automatisch regelt. De signalen worden in de cabine doorgegeven.
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C.6 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN CALAMITEITENBEHEERSING

De voorzieningen ten behoeve van de calamiteitenbeheersing zijn te verdelen in
maatregelen bij calamiteiten, aanvalsplan brandweer, publieksvoorlichting en
hulpverleningsoefeningen.

C.6.1 Maatregelen bij calamiteiten

Doel: Beperking van de gevolgen van ongevallen in de tunnel.

Bij een calamiteit in de tunnel wordt de centrale verkeersleiding ge"informeerd.
Dit gebeurt door de machinist of metropersoneel.

De centrale meldkamer neemt vervolgens contact op met de hulpverleners (brandweer,
politie en ambulance diensten) zodat de centrale verkeersleiding zich kan concentreren op
de ramp in de tunnel zelf.

De metro rijdt bij brand automatisch door naar het eerst volgende station. De noodrem
wordt hierbij genegeerd.

C.6.2 Aanvalsplan brandweer

Doel: Het vooraf vastleggen van de benaderingswijze van de hulpverlening.

Voor de tunnels heeft de brandweer een aanvalsplan gemaakt.
Bij sommige tunnels betreft dit meedere brandweercorpsen (Rotterdam).

C.6.3 Publieksvoorlichting

Doel: Meer bekendheid geven aan de voorzieningen in tunnels.

Bij een ramp is goede voorlichting naar de reizigers van essentieel belang. Via de omroep

C.6.4 Hulpverleningsoefeningen

Doel: Het testen van rampenplannen en het verkrijgen van routine voor ongewone
situaties.

Geregeld vinden in de diverse tunnels oefeningen plaats.
Er is geen planning met betrekking tot frequentie en omvang van de hulpverleningsoefenin-
gen.
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C.7 CONCLUSIES

De conclusies zijn:

Landelijke norm en en voorschriften voor veiligheidsvoorzieningen in tram- & metrotun-
nels ontbreken op dit moment.

De veiligheidsvoorzieningen in de bestaande en nieuwe metrotunnels in Nederland zijn
en worden aangebracht op basis van plaatselijke richtlijnen en eisen. Deze komen
meestal tot stand door overleg tussen de locale overheid, brandweer en
vervoersbedrijf.

De betrouwbaarheid en effectiviteit van de meeste veiligheidsvoorzieningen zijn niet
systematisch onderzocht of getest. Veelal zijn de keuzes voor veiligheidsvoorzieningen
gebasseerd op eigen ervaringen en ervaringen uit het buitenland.

Door de gebrekkige regelgeving zijn kosten vaak doorslaggevend voor het wel of niet
aanbrengen van bepaalde veiligheidsvoorzieningen.

In de huidige ondergrondse metrolijnen in Nederland wordt nergens mechanische
ventilatie toegepast.
Bij nieuwe ontwerpen van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn en de Haagse tramtunnel
Souterrain/Grotemarktstraat wordt in de ondergrondse stations wel mechanisch
geventileerd. Hiermee kan in de tunnel een overdruk worden gecreeerd.
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