
Q&A Webinar Nieuwe functionaliteiten Safeti-NL 8.3  

Vragen vanuit de webinar als later via de mail.  

Effectcontouren 

Begrijp ik het goed dat er alleen de omhullende contour gepresenteerd wordt en niet de 
aandachtsgebieden die de aparte scenario's veroorzaken? 

Dat klopt. De effectcontour is een omhullende contour voor de geselecteerde effecten, bijvoorbeeld 
warmtestraling groter dan 10 kW/m2 door toedoen van een plasbrand. Daarbij worden dus alle 
geselecteerde scenario’s die het genoemde effect kunnen veroorzaken, meegenomen. Dit is in 
overeenstemming met het stappenplan voor het bepalen van aandachtsgebieden. Het 
aandachtsgebied heeft betrekking op de hele activiteit, niet op afzonderlijke scenario’s. 

De software staat het wel toe om een effectcontour voor een afzonderlijk scenario weer te geven. 
Dit kan door in het menu Run row grid onder Models alleen het gewenste scenario te selecteren. 

Is de LBW-contour voor weertype F1,5 of wordt deze gecorrigeerd voor de verschillende 
weertypes? 

De effectcontour is de omhullende contour voor alle weertypen en voor alle relevante scenario’s. 

Wordt het gifwolkaandachtsgebied ook gegenereerd voor 1500 m? 

De effectcontouren voor giftige concentraties, bijvoorbeeld 2,54×LBW (outdoor), worden niet 
begrensd op een maximale afstand. De wijze waarop de 2,54×LBW (outdoor) contour wordt bepaald 
is in overeenstemming met het stappenplan voor het bepalen van het gifwolkaandachtsgebied. Het 
gehele gifwolkaandachtsgebied wordt gerapporteerd (conform artikel 5.12 lid 3 Bkl). De 
beleidsmatige begrenzing op 1,5 km is alleen mogelijk onder artikel 5.12 lid 4 Bkl en heeft dus geen 
invloed op het berekende gifwolkaandachtsgebied. 

Kan we een verzoek gedaan worden om een extra effectgebied toe te voegen in versie 8.3? Voor 
de brandweer (buiten) is namelijk een 2 kW/m2 nodig.  

De effectniveaus voor brand kan de gebruiker eventueel zelf aanpassen via de Radiation preferences 
in het tabblad Settings. Bij de keuze Standard effect levels wordt het tweede niveau gebruikt (default 
10 kW/m2). Bij de keuze All effect levels worden de eerste drie niveaus gebruikt. Voor het 
brandaandachtsgebied moet de waarde 10 kW/m2 gebruikt worden. 

Kun je het ventilatievoud aanpassen en daarmee de binnenconcentratie bepalen bij een ander 
ventilatievoud? 

In SAFETI-NL kun je het ventilatievoud niet aanpassen. De parameter Building exchange rate in het 
tabblad Indoor toxic modelling van de Building parameters is uitgegrijsd. De waarde die het 
programma gebruikt is 1 per uur. 

De wijze waarop de 2,54×LBW (outdoor) contour wordt bepaald is in overeenstemming met het 
stappenplan voor het bepalen van het gifwolkaandachtsgebied en gaat ook uit van een 
ventilatievoud van 1 per uur. Het hanteren van een ventilatievoud 1 per uur is altijd al als standaard 
uitgangspunt gebruikt (zie bijvoorbeeld PGS 3). Wel is het goed om bij het nadenken over 
bescherming rekening te houden met de daadwerkelijke verwachte ventilatievoud. Voor woningen is 
volgens PGS 1 een ventilatievoud tot tussen de 0,3 en 2,0 gangbaar en voor openbare gebouwen is 



het ventilatievoud een ordegrootte hoger. Door de werkgroep die in 2016 heeft gekeken naar de 
aandachtsgebieden is hier ook aandacht aan besteed, zie daarvoor het rapport Aandachtsgebieden 
rondom risicobronnen, dd. 14 juni 2016. 

Kun je ook aandachtsgebieden voor één weertype bepalen? 

Technisch is dat mogelijk door in het menu Run row grid onder Weathers alleen het gewenste 
weertype te selecteren. Het is dan geen aandachtsgebied: het aandachtsgebied betreft immers de 
omhullende contour voor alle scenario’s en alle weertypen. 

Zijn naast LBW ook AGW en VRW te bepalen? Of doe je dat door betreffende waarde als variabele 
aan te geven? 

Versie 8.3 geeft toch ook de effectcontour voor indoorconcentratie LBW? 

Met de optie All effect levels kun je ook effectcontouren maken voor de AGW- en VRW-
concentraties. Er zijn aparte effectcontouren voor de concentratie buiten en de concentratie binnen. 

Waarom 2.54×LBW (outdoor) in plaats van LBW (indoor)? 

De optie 2.54×LBW (outdoor) komt overeen met de aanpak die nu in het stappenplan is beschreven. 
Het stappenplan is formeel vastgesteld. De LBW (indoor)-contour is echter wel beschikbaar via de 
optie All effect levels.  

Is het voor het bepalen van het explosieaandachtsgebied nog nodig om een ontstekingsbron net 
binnen de inrichting in te voeren? 

Nee, dat is niet meer nodig. Het programma bekijkt nu wanneer de centreline van de wolk de 
boundary passeert. Deze aanpak komt overeen met het stappenplan. 

Het stappenplan in handboek is achterhaald vanwege overdruk en toxisch. Wordt dit aangepast 
zodra 8.3 uitrolt? 
Het stappenplan is vastgesteld en kan nog steeds gebruikt worden. De effectcontouren in versie 8.3 
zijn conceptueel in overeenstemming met de stappen uit het stappenplan en vormen daarmee, mits 
correct toegepast, een gelijkwaardig alternatief voor het stappenplan. Met de effectcontouren in 
versie 8.3 wordt het makkelijker om aandachtsgebieden te bepalen en om te duiden wat de gevaren 
zijn binnen het aandachtsgebied. 

Is de RIVM-lijst met LBW-waarden al geïntegreerd in Safeti-NL, of moet die handmatig worden 
ingevoerd? 

Met “de RIVM-lijst” wordt waarschijnlijk de lijst bedoeld waarin de LBW-concentratie is 
vermenigvuldigd met een factor 2,54. In SAFETI-NL 8.3 is het niet meer nodig deze concentratie 
handmatig in te voeren. In plaats daarvan kan de 2,54×LBW (outdoor) contour worden 
weergegeven. 

Voor welke blootstellingsduur worden de 'effectcontouren' weergegeven? 

De effectcontouren hebben betrekking op overdruk, warmtestraling en concentratie. De 
blootstellingsduur is niet van invloed op de hoogte van de overdruk, warmtestraling en concentratie. 

https://relevant.nl/download/attachments/33816579/Rapport%20Aandachtsgebieden%20rondom%20risicobronnen.pdf?version=1&modificationDate=1466510614268&api=v2
https://relevant.nl/download/attachments/33816579/Rapport%20Aandachtsgebieden%20rondom%20risicobronnen.pdf?version=1&modificationDate=1466510614268&api=v2
https://relevant.nl/download/attachments/33816579/Rapport%20Aandachtsgebieden%20rondom%20risicobronnen.pdf?version=1&modificationDate=1466510614268&api=v2


De 2.54×LBW (outdoor) contour ligt vaak buiten het rekengrid en wordt niet getoond. 

De effectafstanden kunnen buiten het rekengrid vallen dat gebruikt wordt om de effectcontouren te 
maken. We onderzoeken nog hoe groot het probleem is en welke mogelijkheden er zijn voor de 
officiële release van versie 8.3. 

De afkapgrens voor scenario’s die meegenomen worden bij bepaling van het aandachtsgebied 
staat standaard op 10-20. Onze vraag is waarom deze waarde gekozen is en niet b.v. 10-9 omdat dit 
ook voorgesteld is als afkapgrens. 

De waarde van 10-20 per jaar is de waarde voor het bepalen van de effectgebieden. Dit is een andere 
parameter dan de genoemde waarde 10-9 per jaar als de afkapgrens voor het meenemen van 
scenario’s in een QRA. Het is op basis van de handleiding risicoberekeningen altijd al verplicht om 
tenminste alle scenario’s mee te nemen met een frequentie groter dan 10-9 per jaar. 

Nu het mogelijk is om effectafstanden zichtbaar te maken, is het voor het eerst ook mogelijk om 
deze effecten zichtbaar te maken met een bijbehorende kans. Deze kans op een effect van een 
scenario is afhankelijk van de scenariofrequentie, de gebeurtenissenboom en de kansverdeling voor 
weertypen en windrichtingen. 

De genoemde waarde 10-20 per jaar is de defaultwaarde voor het weergeven van effecten van 
scenario’s. Deze standaard waarde voor het weergeven van effecten (10-20 per jaar) is zodanig laag 
gekozen dat alle effecten van de geselecteerde scenario’s in de QRA worden meegenomen in de 
weergave van de effectcontouren. Met deze defaultwaarde zijn de effectcontouren in versie 8.3 
conceptueel in overeenstemming met de stappen uit het stappenplan en vormen daarmee, mits 
correct toegepast, een gelijkwaardig alternatief voor het stappenplan. 

Het is mogelijk om een andere afkapgrens te hanteren voor het weergeven van effecten van 
scenario’s. Je mag het dan geen aandachtsgebied noemen. Wel kun je op deze wijze verschillende 
zones worden onderscheiden en dit meenemen bij de afweging over bescherming. 

Kun je ook aandachtsgebieden downloaden als een shapefile? 

Ja, dit is mogelijk en is ook gedemonstreerd in de webinar. Het werkt hetzelfde als de export van 
andere objecten op de kaart in SAFETI-NL. Voor sommige shapebestanden is de indeling van de 
attribute table verbeterd om de nabewerking in GIS te vereenvoudigen. 

Kun je voor één effectcontour (bv 10 kW/m2 pool fire) meerdere levels tonen in 1 plaatje (bv 10-6 
en 10-20 in één GIS) 

In de SAFETI-NL interface kun je een of meerdere effectcontouren weergeven. Hiervoor wordt de 
minimum risk level risk level to use for effect contours gebruikt die je invoert bij de risk preferences in 
het tabblad settings. Als je meerdere minimum risk levels wilt vergelijken, dan moet je meerdere sets 
contouren aanmaken. Deze kun je exporteren naar shapefile en samenvoegen in een apart GIS 
programma. 

Kun je in versie 8.3 ook 6.54 studies importeren? 

Ja, versie 8.3 gebruikt dezelfde conversie als versie 8.21. Dat betekent dat de studie automatisch 
wordt ingelezen. Er zijn wel handmatige bewerkingen nodig, net als in versie 8.21. Dit betreft 
bijvoorbeeld het aanpassen van Long pipeline scenario’s en het aanpassen en invullen van 
modelparameters zoals de hoogte van de vloeistofkolom (tank head) en de hoogte van de 



uitstroming (elevation). Als in de studie de vertraagde ontsteking berekend moet worden, dan moet 
de nieuwe studie ook een terreingrens (boundary) bevatten. 

Kan ik nu een 8.21 Safeti importeren (die al is doorgerekend) in 8.3 en dan direct de 
aandachtsgebieden weergeven, of moet ik opnieuw gaan rekenen?  

Voor het maken van effectcontouren moeten aanvullende gegevens worden weggeschreven. De 
8.21 studie wordt automatisch ingelezen in versie 8.3. Daarna moet de instelling None (effect levels) 
worden aangepast in Standard (effect levels) of All (effect levels). De effectcontouren kunnen dan na 
het doorrekenen van de studie worden weergegeven. 

Indien er wel interventiewaarden ingevuld zijn bij een stof, maar geen probit, wordt er dan een 
gifwolkaandachtsgebied berekend? 

Het berekenen van effectcontouren verloopt parallel met de berekening van risicocontouren. Er 
wordt een foutmelding afgegeven als voor een stof geen probitwaarde is ingevoerd. Het is dan niet 
mogelijk om een risico- of effectcontour te maken. 

In paragraaf 3.5.1 van Module B van de Handleiding risicoberekeningen Bevi (versie 4.2) is 
beschreven welke stoffen meegenomen moeten worden in de QRA. Dezelfde stoffen zijn relevant 
voor het bepalen van de aandachtsgebieden. Als een stof op basis van toxiciteit moet worden 
meegenomen terwijl er nog geen probitwaarden voor zijn vastgesteld, dan moet het bedrijf zelf 
probitwaarden voorstellen. 

Worden de aandachtsgebieden ook samengevoegd in Study Manager? 

Het is helaas niet mogelijk om in Study Manager een effectcontour te maken. 

Komen de effectcontouren ook beschikbaar in Phast/PhastRisk? 

Voor zover wij weten is de interface van de commerciële versie van SAFETI gelijk aan die van SAFETI-
NL.  

 

Long pipeline 

Hoe wordt dit weergegeven op de kaart? 

Het gaat om de weergave van de leiding, is dat dan een puntbron? 

In de webinar is alleen het nieuwe scenario Pipeline point gedemonstreerd. Dit scenario kun je 
invoeren als puntbron of koppelen aan een route. In het eerste geval wordt het op de kaart 
weergegeven als puntbron, in het tweede geval wordt de gekoppelde route weergegeven op de 
kaart. 

 

Overig 

Als je een 6.54 file inleest in 8.3 krijg je dan wel een aan te passen scenario? 

Het inlezen van een 6.54 studie verloopt in versie 8.3 hetzelfde als in versie 8.21. Net als in versie 
8.21 moet een aantal parameters gecontroleerd worden en soms opnieuw ingevoerd. Het gaat dan 



bijvoorbeeld om de hoogte van de vloeistofkolom (tank head) en de hoogte van de uitstroming 
(elevation). 

Gaat het qua long pipeline dan nu ook beter / anders met een import van 6.54 in 8.3? Dit omdat 
e.e.a. in versie 8.3 nu (weer) beter aansluit bij versie 6.54. 
De conversie in versie 8.3 is gelijk aan die van versie 8.21. In het bijzonder worden Long pipeline 
scenario’s in versie 6.54 niet standaard omgezet naar het nieuwe pipeline point scenario. Dat komt 
omdat voor sommige Long pipeline scenario’s uit 6.54 studies het standaard long pipeline model van 
versie 8 gebruikt moet worden, terwijl voor andere long pipeline scenario’s uit 6.54 studies het 
nieuwe pipeline point model gebruikt kan worden. In beide gevallen moet de gebruiker de scenario’s 
opnieuw invoeren. 

Wordt het Revi ook aangepast? 

Per 1 april 2020 is in de Revi het gebruik van SAFETI-NL versie 8 voorgeschreven. Het onderliggende 
versienummer is niet vastgelegd Versie 8.3 is een verbeterde versie van 8.21, met meer 
uitvoermogelijkheden zonder inhoudelijke wijziging (met uitzondering van bug fixes), en kan dan ook 
gebruikt worden. 

Komen de versies 8.12 en 8.21 te vervallen als 8.3 vrij wordt gegeven? 

De QRA moet uitgevoerd worden met versie 8 van SAFETI-NL. RIVM beveelt aan om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de nieuwste versie (versie 8.3 na vrijgave). 

Een van de problemen nu is dat bij inlezen uit Excel ignition sources worden verwijderd. Daar is 
DNV-GL mee bezig. 

Klopt. DNVGL heeft verschillende issues met het importeren vanuit Excel opgelost. 

In versie 8.21 blijft het menu voor het weergeven van risicocontouren soms inactief na het runnen 
van een studie. Is dat probleem opgelost? 

Na het afronden van de risicoberekeningen duurt het soms even voordat alle knoppen weer actief 
zijn. DNV GL heeft de performance van het programma op verschillende onderdelen verbeterd. Of 
deze issue ook verbeterd is, weten wij niet. 

Het parallel runnen van berekeningen in versie 8.21 is soms langzaam en gevoelig voor crashes. Is 
dit verbeterd? 

In algemene zin weten wij dat DNVGL de performance van het programma op verschillende 
onderdelen heeft verbeterd. Sommige gebruikers hebben dat ook ervaren bij het testen van een 
beta-release van versie 8.3. Maar andere gebruikers rapporteren nog steeds crashes. We 
verwachten dat versie 8.3 beter presteert dan versie 8.21. Desalniettemin zullen niet alle issues 
opgelost zijn in versie 8.21. Verder hangt de performance van het programma sterk af van de 
omvang van de studie en van de kenmerken en configuratie van de gebruikte laptop of PC. 

Onlangs ontvingen wij een groepsrisicoberekening van een inrichting met gevaarlijke stoffen. Het 
groepsrisico is in versie 8.21 beduidend lager dan voorheen. Zou dit te maken kunnen hebben met 
de bugs waar u zojuist over vertelde? 

Voor de meeste studies is het berekende groepsrisico in versie 8.21 lager dan in versie 6.54. Er hoeft 
dus geen sprake te zijn van een bug. Als het verschil groot is, dan verwachten wij dat de opsteller 
van de QRA daar een verklaring voor geeft. Als er geen duidelijke oorzaak is, kan de studie worden 
voorgelegd aan de Helpdesk SAFETI-NL. 


