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1 Inleiding 

In het kader van de actualisering van de faalfrequenties voor het transport van gevaarlijke 

stoffen over het spoor heeft AVIV in samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan naar 

incidenten met ketelwagens en tankcontainers in de Europese RID-verdragsstaten in de 

periode 1988-2016 [1]. Het onderzoek naar incidenten heeft tot doel om een zo nauwkeurig 

mogelijke schatting te maken voor de faalfrequenties die bij het vervoer van gevaarlijke 

stoffen worden gehanteerd om externe veiligheid te kwantificeren.  

Het onderzoek heeft niet alleen geleid tot gewijzigde ongevalsfrequenties, ook de 

vervolgkansen op de verschillende scenario’s zijn aangepast. Bovendien is het scenario 

“VloeistofBleve” toegevoegd aan de rekenmethodiek. Een andere wijziging betreft het 

hanteren van een andere stofindelingsmethodiek die onder andere tot gevolg heeft dat het 

vervoer van diesel en soortgelijke stoffen in de berekeningen meegenomen wordt. Voor een 

volledig overzicht van de door RIVM geadviseerde wijziging met betrekking tot de 

voorbeeldstoffen zou het goed zijn om te verwijzen naar het RIVM rapport: 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0152.pdf  

Er mag gesproken worden van een nieuwe berekeningsmethodiek. 

De genoemde aanpassingen werken alle verschillend door in de uitkomsten van de 

risicoberekeningen: zowel positief als negatief. Maar wat betekenen alle wijzigingen bij elkaar 

nou eigenlijk voor de uitkomsten van eenvoudige vervoersstromen? 

In deze rapportage wordt aan de hand van de resultaten van de consequentieanalyse 

antwoord gegeven op deze vraag. In het derde kwartaal van 2020 zal gedetailleerder worden 

ingegaan op de consequenties van de risicomethodiek op realistische 

vervoerssamenstellingen van het volledige spoornetwerk langs in verwachte toekomstige 

bevolking. 

 

  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0152.pdf
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2 Wijzigingen in detail 

In dit hoofdstuk wordt wat dieper ingegaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de 

nieuwe berekeningsmethodiek en de gevolgen die deze wijzigingen (kunnen) hebben voor 

de uitkomsten van de risicoberekeningen. 

2.1 Stoffen 

2.1.1 Stofindelingsmethodiek 

Reden 

Aansluiten bij methodiek voor weg en vaarwegen, de zogenoemde S3b-methodiek. 

Type Stofcat weg/ 

vaarweg 

Stofcat 

spoor 

Voorbeeldstof 

Brandbaar gas GF1   Ethyleenoxide 

GF2   n-Butaan 

GF3 A Propaan 

Giftig gas GT2   Methylmercaptaan / verdwijnt  

GT3 B2 Ammoniak   

GT4/GT5 B3 Chloor / Nieuw: Zwaveldioxide 

Brandbare vloeistof LF1   Heptaan 

LF2 C3 Pentaan 

Giftige vloeistof LT1 D3 Acrylnitril 

LT2   Propylamine / Nieuw Fosfortrichloride 

LT3 D4 Acroleïne /  Nieuw: Broom 

LT4   Methylisocyanaat 

Tabel 1. Stofcategorie-indeling 

Gevolg 

• Een deel van de brandbare gassen (A) wordt nu mogelijk ingedeeld in een stofcategorie 

GF3 en in stofcategorie (GF2/GF1), die een wat lagere gevaarzetting heeft, 

• Diesel en diesel-achtige stoffen worden nu als (LF1) wel in de berekeningen 

meegenomen. 

• Een deel van de giftige gassen (B2) wordt nu mogelijk ingedeeld in een stofcategorie met 

een wat lagere gevaarzetting (GT2/GT1). 

• Een deel van de giftige vloeistoffen (D4) wordt nu mogelijk ingedeeld in een stofcategorie 

met een wat lagere of hogere gevaarzetting (LT2/LT4). 
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2.1.2 Voorbeeldstoffen 

• De stofcategorie GT2 is komen te vervallen, 

 

Reden 

Door RIVM aangegeven reden: De tot nu toe gehanteerde voorbeeldstoffen worden in de 

praktijk (vrijwel) niet vervoerd. 

 

Gevolg 

De effectafstanden wijzigen. 

• De toxiciteit van GT3 is aangepast,  

• De toxiciteit van LT1 (D3) is gewijzigd. 

• De toxiciteit van LT4 is gewijzigd. 

 

Reden 

Door RIVM aangegeven reden: Stand der techniek 

 

Gevolg 

De effectafstanden wijzigen. 

• De voorbeeldstof van categorie GT4/GT5 is gewijzigd van chloor naar zwaveldioxide. 

• De voorbeeldstof van LT2 is gewijzigd van propylamine naar fosfortrichloride, 

• De voorbeeldstof van categorie LT3 (D4) is gewijzigd van acroleïne naar broom. 

 

Reden 

Door RIVM aangegeven reden: De tot nu toe gehanteerde voorbeeldstoffen worden in de 

praktijk (vrijwel) niet vervoerd. 

Gevolg 

De effectafstanden wijzigen. 

2.1.3 Gewijzigde probitrelatie singuliere stoffen 

Probitrelaties zijn formules waarmee de kans op letaal letsel wordt berekend. De probitrelatie 

van twee toxische stoffen (D3, D4) is gewijzigd: Hoewel dit geen voorbeeldstoffen zijn, 

resulteert de verandering zichtbare consequenties op de risico’s van een aantal trajecten.  

De consequenties van de veranderingen zijn: 

• acetoncyaanhydrine-mengsel (UN 3384 - GEVI 663), Dit mengsel blijft op basis van zijn 

ontvlambare eigenschappen nog wel relevant voor de externe veiligheid als C3-vloeistof 

• natriumcyanideoplossing (UN 3414 - GEVI 66), ‘niet relevant’ voor externe veiligheid 

 

Reden 

Stand der techniek. 
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Gevolg 

De effectafstanden wijzigen. Beide wijzigingen resulteren in een kleinere bijdrage aan de 

hoogte het groeps- en plaatsgebonden risico.  

 

Dit aspect is binnen dit onderzoek niet meegenomen in de berekening van de consequenties. 

De verandering van toe te passen stofcategorie vindt plaats bij toewijzing van stoffen aan de 

vervoersstromen per stofcategorie. De toewijzing wordt door ProRail uitgevoerd. De bijdrage 

van individuele UN-codes zijn niet te herleiden uit de vervoersstromen per stofcategorie.  

2.1.4 Omgaan met stoffen die zowel brandbaar als toxisch zijn 

De laatste wijziging in de nieuwe berekeningsmethodiek die gerelateerd is aan de wijze 

waarop met specifieke stofeigenschappen wordt omgegaan betreffen stoffen die zowel 

brandbaar als toxisch zijn. De risico’s van deze stoffen worden in de nieuwe methodiek 

gebaseerd op beide risico-aspecten, waar ze voorheen werden gebaseerd op één van beide 

aspecten (of brandbaar of toxisch). 

Deze verandering is binnen dit onderzoek niet meegenomen in de berekening van de 

consequenties, omdat de omvang van het effect sterk afhankelijk is van de traject-gebonden 

vervoersstroom. Algemeen geldende uitspraken zijn voor deze wijzigingen niet te doen. 

Reden 

Consistent met de modaliteiten weg en water 

Gevolg 

De effectafstanden wijzigen. 

Aangepaste kans op toxisch effect. 

2.2 Spoortype 

In de huidige rekenmethode wordt onderscheid gemaakt in twee typen doorgaand spoor, 

namelijk spoor zonder wissels en spoor met wissels. Doorgaand vervoer (spoor met of zonder 

wissels) valt (grotendeels) onder het basisnet. Voor doorgaand vervoer wordt weer 

onderscheid gemaakt in vrije baan en raccordementslijn/stamlijn. 

In de geactualiseerde Rekenmethode wordt uitgegaan van drie typen doorgaand spoor, 

namelijk: 

Type A: vrije baan zonder wissels, dat wil zeggen dat er geen wissel gelegen is binnen 500 

m; 

Type B: vrije baan met wissels, dat wil zeggen dat er minimaal één wissel gelegen is binnen 

500 m én het traject niet is ingedeeld als Type C; 
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Type C: complexe situaties, waarbij wissels gelegen zijn binnen 500 m én de breedte van 

de spoorbundel groter is dan 25 m. Aan de hand van het wissel- en 

spoorassenbestand van ProRail zijn deze situaties zijn nog eens apart beoordeeld: 

trajecten die breder zijn dan 25 m, maar overduidelijk niet complex, zijn ingedeeld 

als type B. Daarnaast zijn er trajectdelen die bij de totstandkoming van het 

Basisnet als complex waren aangemerkt, toegekend aan type C. Dit omvat enkele 

trajectdelen met een breedte van de spoorbundel van 9 m. 

 

Reden 

De ABC-indeling sluit aan op de verdeling van ongevallen in de ongeval casuïstiek van de 

laatste 30 jaar. 

Gevolg 

De ongevalsfrequentie op complexe trajecten neemt toe, voor de overige trajecten neemt 

deze af. 

2.3 Baanvaksnelheid 

In de huidige rekenmethode wordt voor de toegestane baanvaksnelheid onderscheid 

gemaakt in twee categorieën; < 40 km/h en > 40 km/h. In de nieuwe methodiek komt dit 

onderscheid te vervallen. 

Reden 

• De snelheid van de trein is niet per definitie de baanvaksnelheid; 

• Ten minste twee ongevallen waren ten gevolge van een overschrijding van de lage 

baanvaksnelheid; 

• Er zijn slechts enkele baanvakken met lage snelheid. 

 

Gevolg 

Ter plaatse van voormalige lage snelheidstrajecten neemt het groeps- en plaatsgebonden 

risico toe. 

2.4 Faalfrequenties 

Reden 

Niet meer representatief voor situatie anno nu, omdat: 

• Cijfers dateren uit jaren ’90 van de vorige eeuw. 

• Maatgevende scenario voor hoogte groepsrisico (BLEVE) gebaseerd op (verouderde) 

Amerikaanse ongevalsgegevens t/m jaren ‘70 van de vorige eeuw. 

 

Gevolg 

De standaard ongevalsfrequenties wijzigen. 
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2.5 Gebeurtenissenboom/vervolgkansen 

Reden 

Uit de casuïstiek blijkt dat de verdeling van de gebeurtenissen die zijn opgetreden anders is 

dan zoals die in de huidige methodiek is opgenomen. Zo bleek uit het Warme Bleve-

onderzoek dat de kans op een Bleve van brandbaar gas (het voor het groepsrisico bepalende 

scenario) aanzienlijk kleiner is dan die gehanteerd in de huidige methodiek [2]. Dit heeft tot 

gevolg dat andere effecten in de gebeurtenissenboom juist zwaarder gaan meewegen. De 

vervolgkansen zijn daarop aangepast. Bij brandbare vloeistoffen is bovendien het verschijnsel 

“vloeistof Bleve” waargenomen, een effect dat niet voorkomt in de gebeurtenissenboom van 

de huidige methodiek. De gebeurtenissenboom en vervolgkansen zijn daarop aangepast. 

Gebeurtenis (brb gas) Huidig Nieuw 

Warme BLEVE *  0.008 

Koude BLEVE 0.320 0.03 

Instantane uitstroming - vertraagde ontsteking - gaswolkexplosie 0.032 0.07 

Instantane uitstroming - vertraagde ontsteking - wolkbrand 0.048 0.03 

Continue uitstroming - directe ontsteking - fakkel 0.300 0.73 

Continue uitstroming - vertraagde ontsteking - wolkbrand  0.120 0.07 

Continue uitstroming - vertraagde ontsteking - gaswolkexplosie 0.180 0.07 

Tabel 2. Vervolgkansen brandbaar gas 

* De warme BLEVE is een extra scenario, waardoor de vervolgkansen niet meer optellen tot één. De 

kans op een warme Bleve is afhankelijk van de vervoerssamenstelling die per traject kan verschillen 

Stofcat Gebeurtenis Oud Nieuw 

LF2 Warme vloeistof BLEVE -- 0.065 

LF2 Plasbrand 600 m2  0.37 

LF2 Plasbrand 300 m2  0.56 

LF1 Warme vloeistof BLEVE -- 0.032 

LF1 Plasbrand 600 m2 -- 0.39 

LF1 Plasbrand 300 m2 -- 0.58 

Tabel 3. Vervolgkansen brandbare vloeistof 

 

Gebeurtenis Nieuw 

Instantaan falen (Warme Bleve) 0.008 

Overige scenario’s instantaan 0.13 

Scenario’s continue  0.87 

Tabel 4. Vervolgkansen toxische vloeistof/toxisch gas 
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In tabel 6 zijn de verschillen tussen huidige voor omgaan met stoffen die zowel brandbaar als toxisch 
zijn. 

 

Toekomstige rekenwijze 

Stofkenmerk 
 

Effect Kans op effect 

  brandbaar Pu * Po 

Brandbaar en 
toxisch  Kans uitstroming (Pu)  

 

  Toxisch Pu *(1- Po) 

    

Huidige rekenwijze 

    

Vaststellen of een 
stof het best wordt 
gerepresenteerd 

als een voorbeeld 
stof van brandbare 

stoffen 

Ja brandbaar Pu * Po 

Nee Toxisch Pu 

Tabel 5. Verschillen huidige en toekomstige methodiek 

 

2.6 Samenvattend 

In tabel 6 zijn de verschillen tussen huidige en nieuwe methodiek nog eens samengevat. 

Betreft Huidig Nieuw 

Brb gas: freq. HS, met wissels, breedte > 25 m / type C * 1.70E-10 7.36E-10 

Brb gas: freq. HS, met wissels, breedte < 25 m / type B * 1.70E-10 2.76E-10 

Brb gas: freq. HS, geen wissels, breedte < 25 m / type A * 7.76E-11 6.18E-11 

Brb vlst: freq. HS, met wissels, breedte > 25 m / traject type C 8.50E-09 1.64E-09 

Brb vlst: freq. HS, met wissels, breedte < 25 m / traject type B 8.50E-09 6.18E-10 

Brb vlst: freq. HS, geen wissels, breedte < 25 m / traject type A 3.88E-09 1.38E-10 

Gewijzigde vervolgkansen scenario’s niet wel 

Voorbeeldstof zeer toxisch gas chloor zwaveldioxide 

Voorbeeldstof zeer toxische vloeistof acroleïne broom 

Toevoegen stofcategorie GF2 A (GF3) GF2/GF3 

Toevoegen stofcategorie LF1 C3 (LF2) LF1/LF2 

Toevoegen scenario “vloeistof Bleve” niet wel 

Gewijzigde probits UN3384 en UN3414 niet wel 

Tabel 6. Verschillen huidige en toekomstige methodiek 

* De nieuwe frequenties gelden ook voor toxische gassen en vloeistoffen 



Consequentie-onderzoek / Nieuwe berekeningsmethodiek  

11 

3 Consequenties 

3.1 Algemeen 

Om de verschillen tussen oude en nieuwe methodiek duidelijk in beeld te brengen, is in de 

consequentieanalyse van de afzonderlijke stofcategorieën uitgegaan van 10.000 transporten. 

In de figuren is onderscheid gemaakt in A, B en C -trajecten. 

Type A  vrije baan zonder wissels, dat wil zeggen dat er geen wissel gelegen is binnen 

500 m; 

Type B  vrije baan met wissels, dat wil zeggen dat er minimaal één wissel gelegen is 

binnen 500 m én het traject niet is ingedeeld als type C; 

Type C  complexe situaties, waarbij wissels gelegen zijn binnen 500 m én de breedte 

van de spoorbundel groter is dan 25 m. Deze situaties zijn nog eens apart 

beoordeeld. 

 

In de onderstaande figuren bevinden zich de PR-afstanden van A-trajecten aan de 

rechterkant en de PR-afstanden van C-trajecten bevinden zich aan de linker kant.  

Bij de groepsrisico’s zijn de Gr-curven van de A-trajecten weergegeven door de rode curven, 

de B-trajecten weergegeven door de groene GR-curven, de C-trajecten zijn weergegeven 

met de blauwe curven. 

De rode vlakken in de figuren van de PR-grafieken geven de bebouwing aan. De 

bevolkingsdichtheid van alle bouwvakken bedraagt 70 personen per hectare.  

3.2 Brandbare gas GF3 

3.2.1 Plaatsgebonden risico 

Wat opvalt in de bovenste helft van figuur 1 is dat de trajecteigenschappen spoorbreedte en 

wisseltoeslag van zeer beperkte invloed zijn op de ligging van de PR 10-7 en 10-8-contouren. 

Een belangrijke reden hiervoor is de grote afstand tot waarop de dominante scenario’s Bleve 

en wolkbrand reiken. In de nieuwe methodiek tellen deze scenario’s minder zwaar mee en 

wordt de ligging van de contouren gevoeliger voor de kleinere scenario’s. 
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Figuur 1. PR-contouren stofcat A vigerend (boven) en GF3 nieuw (onder), gridgrootte = 250 m 

3.2.2 Groepsrisico 

De met de nieuwe methodiek berekende groepsrisicocurven liggen een factor 10 tot 100 lager 

dan berekend met de huidige. Wat verder opvalt is dat het maximaal aantal slachtoffers min 

of meer gelijk blijft. 

  

Figuur 2. GR-curven stofcat A vigerend (links) en GF3 nieuw (rechts) 

Breedte: 25-49 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 2.77 10-8 
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3.3 Toxisch gas B2 

3.3.1 Plaatsgebonden risico 

Wat opvalt in de bovenste helft van figuur 3 is dat de spoorbreedte van zeer beperkte invloed 

is op de ligging van de PR 10-7 en 10-8-contouren. Bij het bredere traject (links in de figuur) 

worden met de nieuwe methodiek ruimere contouren berekend. De 10-7-contour van het 

middelste traject verdwijnt. De 10-8-contouren van het middelste en rechtertraject is 

vergelijkbaar. 

 

 

 

Figuur 3. PR-contouren stofcat B2 vigerend (boven) en GT3 nieuw (onder) 

 
  

Breedte: 25-49 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 2.77 10-8 
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3.3.2 Groepsrisico 

De met de nieuwe methodiek berekende groepsrisicocurven liggen tot een factor 4 hoger dan 

berekend met de huidige. Het maximale aantal slachtoffers wijzigt niet. 

 

  

Figuur 4. GR-curven stofcat B2 vigerend (links) en GT3 nieuw (rechts) 

3.4 Zeer toxisch gas B3 

Zeer toxische stoffen zullen, gelet op de lage vervoersaantallen niet bijdragen aan PR-

contouren, noch aan het groepsrisico. 
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3.5 Brandbare vloeistof LF1/LF2 

3.5.1 Plaatsgebonden risico 

De PR 10-6-contour verdwijnt, de PR 10-7 en 10-8-contouren worden ruimer.  

 

 

 

 

Figuur 5. PR-contouren stofcat C3 vigerend (boven) en LF1/LF2 nieuw (onder) 

 

3.5.2 Groepsrisico 

Waar voorheen vrijwel nooit sprake was van een groepsrisico door het transport van 

brandbare vloeistoffen, is dat in de nieuwe methodiek wel het geval. Dit is het directe gevolg 

van het toegevoegde scenario vloeistofbleve. Hierdoor zullen, bij het vervoer van grotere 

aantallen wagens met brandbare vloeistoffen, groepsrisico’s ontstaan. 

Breedte: 25-49 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 2.77 10-8 
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Figuur 6. GR-curven stofcat C3 vigerend (links) en LF1/LF2 nieuw (rechts) 

3.6 Toxische vloeistof LT1 

3.6.1 Plaatsgebonden risico 

Vergelijking van de bovenste helft van figuur 7 met de onderste helft wijst uit dat in de nieuwe 

situatie de PR 10-7 verdwijnt en de PR 10-8 kleiner wordt. Bij trajecten zonder wissels komt bij 

de hier gebruikte vervoerscijfers ook de 10-8 te vervallen.  

 

 

 

 

Figuur 7. PR-contouren stofcat D3 vigerend (boven) en nieuw LT1 (onder) 

Breedte: 25-49 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 2.77 10-8 
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3.6.2 Groepsrisico 

Bij deze bevolkingssamenstelling en vervoersaantallen is het groepsrisico kleiner dan 10 

slachtoffers, of kleiner dan 10-9. 

3.7 Zeer toxische vloeistof LT3 

3.7.1 Plaatsgebonden risico 

Uit figuur 8 wordt duidelijk dat het plaatsgebonden risiconiveau in de nieuwe methodiek 

aanzienlijk afgenomen is ten opzichte van de huidige methodiek. 

 

 

 

 

Figuur 8. PR-contouren stofcat D4 vigerend (boven) en LT3 nieuw (onder), gridgrootte = 500 m 

Breedte: 25-49 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 6.07 10-8 

Breedte: 9 m 

Frequentie: 2.77 10-8 
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3.7.2 Groepsrisico 

Kansen nemen af, maximale aantal slachtoffers neemt toe. 

 

  

Figuur 9. GR-curven stofcat D4vigerend (links) en LT3 nieuw (rechts) 
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