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Inleiding
Korte inleiding op het gebruik

Doel

De checklist is opgesteld voor de controle van QRA’s voor Bevi inrichtingen zoals Brzo-bedrijven en PGS-15 opslagen.  
Bij het opstellen van de checklist was versie 3.3 van de Handleiding risicoberekeningen Bevi de voorgeschreven versie  
en was SAFETI-NL 6.54 het vigerende rekenpakket.

Aanpak van de beoordeling

De checklist gaat uit van drie controlestappen:
1.  Globale analyse. Bekijk de globale indeling van de tabbladen. Begrijp je de indeling van het bestand? Welke bedrijfs-

activiteiten zijn meegenomen? Zijn verschillende onderdelen (scenario’s, weertypen, bevolking) goed aan elkaar 
gekoppeld? Zijn er stoffen toegevoegd of aangepast? 

2.  Modellering van scenario’s. Bekijk de modellering van scenario’s in detail. Zijn de scenario’s die volgens het rapport 
moeten worden meegenomen ook daadwerkelijk terug te vinden? En vervolgens: zijn de scenario’s op de juiste wijze 
ingevoerd?

3.  Controle uitkomsten. Controleer de berekende risico’s. Kun je de PR-contouren en de FN-curve reproduceren? Is er 
meer verdieping nodig, bijvoorbeeld met een ‘individual risk ranking report’ of met een ‘summary maximum effect 
zones rapport’?

Opzet

De checklist bevat eerst de tabellen met beoordelingsaspecten. In het tweede deel van de checklist worden de beoorde-
lingsaspecten toegelicht. Er zijn diverse links toegevoegd om het switchen tussen de checklist en de toelichting te 
vereenvoudigen. 
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Checklist
Globale analyse 

1. Overview van het bestand

Bekijk globaal de verschillende tabbladen en beantwoord daarna de volgende vragen.

Overview Opmerkingen

1.1 Verschijnen er waarschuwingen bij het openen van het 
bestand?

1.2 Welke Runrows zijn er?

1.3 Welke parametersets zijn er?

1.4 Is er in het tabblad Materials één mapje met materials of 
zijn er meerdere mapjes?

1.5 Welke bevolkingssets zijn er (tabblad Risk)? ( )

Toelichting: 1. Overview van het bestand
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2. De RunRow tab

De RunRow tab is het meest linker tabblad. Dit tabblad wordt 
gebruikt om onderdelen met elkaar te koppelen (te linken), namelijk:

• de selectie van modellen die (per RunRow) meegenomen worden
• weertypen die per RunRow meegenomen worden
• parameters die per RunRow gebruikt worden
• bevolkingsgegevens die per RunRow gebruikt worden
• ontstekingsbronnen die per RunRow gebruikt worden

Het menu bevat ook vervolgkansen per RunRow (RunRow Factors). 
Tot slot wordt in dit tabblad de runwheidslengte vastgesteld.

De RunRows kunnen verschillende kleuren hebben. De betekenis 
is als volgt:

• Zwarte RunRows zijn geselecteerd maar nog niet door-
gerekend. Ze bevatten (nog) geen resultaten.

• Blauwe RunRows zijn geselecteerd en doorgerekend. 
Ze bevatten geldige resultaten die je kunt bekijken.

• Rode RunRows zijn geselecteerd en doorgerekend. 
Daarbij traden kritische foutmeldingen op. 

• Grijze RunRows zijn niet geselecteerd en worden niet mee-
genomen in de berekening.

RunRow tab: Opbouw van de studie Opmerkingen

2.1 Is de betekenis en samenhang van de RunRows duidelijk?

2.2 Controleer voor elke RunRow in het submenu Consequence:
• welke scenario’s geselecteerd zijn
• welk weerstation geselecteerd is
• welke parameterset geselecteerd is

2.3 Controleer voor elke RunRow in het submenu Risk:
welke bevolkingsset geselecteerd is

2.3 Zijn de RunRow factors correct?

2.4 Is de gebruikte ruwheidslengte (onder de knop Surface Types 
defaulted) acceptabel?

Toelichting: 2. RunRow tab
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3. De Models tab

De Models tab is het tweede tabblad van links. In dit tabblad 
worden de scenario’s ingevoerd.
De modellen kunnen verschillende kleuren hebben. De betekenis 
is als volgt:

• Zwarte scenario’s zijn geselecteerd voor de actieve RunRow, 
maar nog niet doorgerekend. Je kunt (nog) geen uitkomsten 
bekijken.

• Blauwe scenario’s zijn geselecteerd voor de actieve RunRow 
en ook al doorgerekend. Dit leverde geldige uitkomsten op 
die je ook kunt bekijken via rapporten (View/Report) en 
grafieken (View/Graph).

• Rode scenario’s zijn geselecteerd voor de actieve RunRow en 
ook al doorgerekend. Daarbij zijn (fatale) fouten opgetreden.

• Grijze scenario’s zijn niet geselecteerd voor de actieve 
RunRow.

NB De actieve RunRow is bovenaan zichtbaar.

Scenario tab Opmerkingen

3.1 Is er een groepering van scenario’s aangebracht en zo ja, is 
die duidelijk?

3.2 •  Kun je de “papieren scenario’s” terugvinden in 
SAFETI-NL?

•  Kun je (vice versa) de SAFETI-NL scenario’s ook 
terugvinden in het (papieren) rapport?

Toelichting: Models tab
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4. De Weathers tab

De Weathers tab is het derde tabblad van links. Het maakt 
zichtbaar welke weertypen geselecteerd zijn voor de actieve 
RunRow. De actieve RunRow is bovenaan zichtbaar. De geselec-
teerde weertypen zijn zwart, de overige weertypen zijn grijs. 
Voor de selectie van weertypen wordt de RunRow tab gebruikt 
(zie aldaar).

De weerdata zelf kunnen niet veranderd worden.  
Daarom is de weathers tab voor de beoordeling niet interessant.

Toelichting: Weathers tab
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5. De Parameters tab

De Parameters tab is het vierde tabblad van links. Het maakt 
zichtbaar welk parameters gebruikt worden voor de actieve RunRow. 
De actieve RunRow is bovenaan zichtbaar. De geselecteerde 
parameterset is zwart, overige parametersets zijn grijs. Voor  
de selectie van parametersets wordt de RunRow tab gebruikt 
(zie aldaar).

Er zijn drie parameterbestanden:
• General parameters. Alleen afwijkingen (geen groen kader) 

zijn interessant. Als het groene kader ontbreekt, dan moet de 
invoerwaarde voor de Maximum release duration gecontroleerd 
worden.

• Weather parameters. Beoordeling is niet nodig. NB Bij de 
Weather Parameters ontbreekt het groene kader, zelfs als de 
defaults niet zijn aangepast. Dit is een (kleine) tekortkoming 
in het programma.

• General risk parameters. Van belang voor de ‘stapgrootte’ en 
de modellering van vertraagde ontsteking.

Parameters tab Opmerkingen

5.1 Zijn de General parameters omlijst met een groen kader?

5.2 General risk parameters:

• Is de gebruikte stapgrootte voor toxische scenario’s 
relevant en geschikt voor de situatie? 

• Is Free field (plant boundary) gebruikt als methode voor 
vertraagde ontsteking?

Toelichting: Parameters tab
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6. De Materials tab

De Materials tab is het vijfde tabblad van links. Het laat zien 
welke stoffen gebruikt worden, of de invoerwaarden volledig 
zijn en of de invoerwaarden standaard zijn.

De stoffen hebben een kleur en (soms) een kader:

• Kleuren:
 - Groene Erlenmeyers zijn voor pure stoffen
 - Geel/rood gestippelde Erlenmeyers zijn voor mengsels. 

NB Warehouse Reference wordt automatisch aangemaakt 
door SAFETI-NL en hoeft niet gecontroleerd te worden.

 - Roze Erlenmeyers (warehouse materials) zijn hulpmiddelen 
voor PGS-15 branden.

• Kaders:
 - Een groen kader betekent dat het een default stof is met 

default invoerwaarden. De stofeigenschappen zijn in de 
Handleiding vastgelegd. Deze stoffen hoeven niet gecon-
troleerd te worden.

 - Geen kader betekent dat de stof door de gebruiker is 
toegevoegd. Het kan gaan om stoffen die niet in de 
standaardlijst voorkomen of stoffen die wel in de stan-
daardlijst voorkomen maar waarvan eigenschappen zijn 
veranderd (bijvoorbeeld probitwaarden). In de rapportage 
moeten de invoerwaarden voor deze stoffen zijn toegelicht, 
en dan vooral de invoerwaarden met betrekking tot 
toxiciteit en ontvlambaarheid.

 - Een rood kader betekent dat een of meer materiaaleigen-
schappen ontbreken. Het gebruik van deze stof zal een 
foutmelding geven. De stof wordt waarschijnlijk niet 
gebruikt in de risicoberekening. 

 

Materials tab Opmerkingen

6.1 • Hebben de gebruikte stoffen een groen kader?
• Hebben de stoffen een reguliere naam (de Engelse 

chemische naam)?

Toelichting: Materials tab
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7. De Map tab

De Map tab wordt gebruikt om plaatjes (kaarten) toe te voegen als achtergrond. Het kaartmateriaal is niet van invloed op 
de berekening van de risico’s. Goed kaartmateriaal is wel van belang voor een adequate  beoordeling van de uitkomsten, 
zoals de vraag of een (beperkt) kwetsbaar object binnen of buiten de PR 10-6-contour ligt.

 
8. De Risk tab

De Risk tab is het meest rechter tabblad. Het wordt gebruikt om:
• Bevolking in te voeren.
• Ontstekingsbronnen in te voeren.
• De terreingrens (site boundary) in te voeren.
• Risk ranking points in te voeren

De kleurencodering is als volgt.
 - zwarte data zijn geselecteerde data voor de actieve 

RunRow
 - grijze data zijn niet-geselecteerde data voor de actieve 

RunRow.

NB De actieve RunRow is bovenaan zichtbaar. De selectie van 
bevolking, ontstekingsbronnen, terreingrens en risk ranking 
points gebeurt in de RunRow tab (zie aldaar).

Risk tab Opmerkingen

8.1 Welke sets bevolkingsgegevens zijn er? Is de betekenis en 
herkomst ervan voldoende duidelijk?

8.2 Zijn de relevante ontstekingsbronnen binnen en buiten de 
inrichting toegevoegd? NB geen prioriteit

8.3 Is de terreingrens (goed) ingevoerd?

Toelichting: 8. Risk tab
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Modellering van scenario’s
Voor eenvoudige QRAs kunnen misschien alle scenario’s gecontroleerd worden. Voor complexe QRAs is dat haast ondoenlijk 
en moet de controle gedaan worden op basis van een intelligente steekproef. Gebruik daarbij de wetenschap dat ook een 
complexe QRA veel herhaling bevat.

• Opslag- en procesvaten: Controleer voor enkele opslag- en/of procesvaten de scenario-invoer. Kies bij voorkeur 
 installatie-onderdelen die verschillend zijn, zoals gassen versus vloeistoffen of toxische producten versus ontvlambare 
producten.

• Verlading: Besteed relatief veel aandacht aan de verladingsscenario’s.
 - Controleer in elk geval breuk van de laad-/losslang/-arm: zijn de faalfrequentie, het uitstroomdebiet en de uitstroom-

duur correct? Zie voor het laatste ook onderdeel 20. Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur.
 - Controleer voor ontvlambare (tot vloeistof verdichte) gassen ook altijd het instantaan falen van de transporteenheid 

(kans op directe ontsteking en barstdruk (vessel burst pressure) van de tank).
• Leidingen. Controleer voor enkele leidingen het scenario ‘breuk van de leiding’.

 - zijn de faalfrequentie, het uitstroomdebiet en de uitstroomduur correct? Zie voor het laatste ook onderdeel 20. 
Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur.

• PGS-15 opslagen. Controleer deze steeksproefsgewijs.

SAFETI-NL heeft voor de invoervelden voor een scenario een kleurenmarkering die erg handig kan zijn bij het beoorde-
len van een bestand. De markering is als volgt:

• Grijze waarden of invoeropties geven aan dat het betreffende veld in de huidige context niet relevant is. Grijze waarden 
hoeven dus niet gecontroleerd te worden.

• Groene kaders geven aan dat de beschikbare defaultwaarde is aangehouden. 
• Zwarte tekst zonder kaders geeft aan dat de opsteller van de QRA zelf een waarde heeft ingevoerd. Controle van de 

waarde is aan te bevelen.
• Rode kaders geven aan dat een noodzakelijk invoergegeven ontbreekt. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

kunnen niet berekend worden. Deze situatie zal zich bij de beoordeling van een definitief bestand niet vaak voordoen.
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9. Modelkeuze

Scenario’s worden ingevoerd in de Models tab. In SAFETI-NL zijn meerdere modellen beschikbaar. In de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevi is voorgeschreven welk model voor welk scenario gebruikt moet worden.

Modelkeuze Opmerkingen

9.1 Zijn de gangbare scenario’s gemodelleerd met een Vessel/
Pipe Source model ( )?

9.2 Is voor het scenario plasbrand bij verlading (scenario 1 in 
Tabel 51 in §3.15 van de Handleiding) een Standalone Pool 
Fire model ( ) gebruikt?

9.3 Is voor het scenario BLEVE/vuurbal bij verlading (scenario 2 
in Tabel 51 in §3.15 van de Handleiding) een Standalone 
Fireball model ( ) gebruikt?

9.4 Is voor het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 
tijdens brand in een PGS-15 loods, het Warehouse fire model 
( ) gebruikt?

9.5 Zijn er User Defined Sources ( )gebruikt, en zo ja, wordt in 
het rapport toegelicht waarom en hoe?

NB Voor lange leidingen worden scenario’s gekoppeld aan routes ( ). Meer uitleg over routes is te vinden bij onderdeel 
19. Routes.

Toelichting: 9. Modelkeuze
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10. Vessel/Pipe Source – tabblad Material

Vessel/Pipe Source, tabblad Material Opmerkingen

10.1 Is de juiste stof (of het juiste mengsel) gekozen?

10.2 Is de juiste massa of volume gekozen?

10.3 Zijn de juiste procescondities (druk, temperatuur) 
gekozen?

Toelichting: 10. Vessel/Pipe Source – tabblad Material
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11. Vessel/Pipe Source – tabblad Risk 

Vessel/Pipe Source, tabblad Risk Opmerkingen

11.1 Is de juiste Event Frequency gebruikt?

11.2 Voor ontvlambare producten: is de juiste kans op directe ontsteking 
gebruikt?

11.3 Als bij type of risk to model gekozen kan worden tussen Toxic, Flammable 
of Both, is dan de waarde Both gebruikt?

11.4 Voor bovengrondse, niet-ingeterpte, tanks met ontvlambare stoffen: 
Is Ignore fireball risk uitgevinkt?
Voor ondergrondse of ingeterpte tanks met ontvlambare stoffen: Is 
Ignore fireball risk aangevinkt?

Toelichting: 11. Vessel/Pipe Source – tabblad Risk
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12. Vessel/Pipe Source – tabblad Scenario 

Vessel/Pipe Source, tabblad Scenario Opmerkingen

12.1 Is het juiste type scenario gebruikt?

12.2 Voor installatie-onderdelen in de open lucht: Is Outdoor 
release aangevinkt?
Voor installatie-onderdelen binnen een gebouw: Zijn 
Indoor release en Roof/Lee effect beiden aangevinkt?

12.3 Voor het instantaan falen van een druktank met 
ontvlambare producten: is de tank bovengronds en niet 
ingeterpt? Zo ja, is dan de optie ‘vessel burst pressure used 
…’ aangevinkt en is de juiste waarde gebruikt?

Toelichting: 12. Vessel/Pipe Source – tabblad Scenario
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13. Vessel/Pipe Source – tabblad Pipe 

Het tabblad Pipe wordt alleen gebruikt voor de scenario’s Line rupture en Long pipeline. De invoerwaarden verschillen tussen 
deze twee scenario’s.

NB. In Module B, paragraaf 3.2 staat bij opmerking 6 wanneer een Line rupture en wanneer een Long Pipeline gebruikt 
wordt. Kort samengevat wordt Long Pipeline gebruikt voor lange leidingen met gassen of tot vloeistof verdichte gassen 
met een lengte die groter is dan 1000 leidingdiameters, en waarbij nalevering vanuit verbonden installaties voldoende 
verdisconteerd is in het ingevoerde pompdebiet.

Keuze Line rupture scenario

Vessel/Pipe Source, tabblad Pipe Opmerkingen

13.1 Is de pipe length gelijk aan 5 m?

13.2 Is de pipe diameter gelijk aan de (inwendige) diameter van de leiding?
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Keuze Long pipeline scenario

Vessel/Pipe Source, tabblad Pipe Opmerkingen

13.3 Is de pipe length gelijk aan de gehele lengte van de leiding?

13.4 Is de pipe diameter gelijk aan de (inwendige) diameter van de leiding?

13.5 Is de distance to break gelijk aan de afstand tot de breuk?

13.6 Is de mogelijkheid om een pumped inflow te definiëren gebruikt?

13.7 Is de relative aperture gelijk aan 1?

13.8 Is de mogelijkheden om kleppen in te voeren gebruikt? Zo ja, is ook 
de optie ‘valves close’ aangevinkt?

Toelichting: 13. Vessel/Pipe Source – tabblad Pipe

14. Vessel/Pipe Source – tabblad Vessel 

Vessel/Pipe Source, tabblad Vessel Opmerkingen

14.1 Indien de invoerwaarde voor de tank head zwart is: is deze gelijk aan 
de maximale hoogte van de vloeistof minus 1 meter (zijnde de 
uitstroomhoogte)?

14.2 Als de optie ‘time varying release’ is gebruikt: is de invoer dan in 
overeenstemming met paragraaf 3.3.7 van Module B?

Toelichting: 14. Vessel/Pipe Source – tabblad Vessel
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15. Vessel/Pipe Source – tabblad Location 

Vessel/Pipe Source, tabblad Location Opmerkingen

15.1 Voor bovengrondse installatie-onderdelen: is de elevation minimaal 1 m?
Voor ondergrondse installatie-onderdelen: is de elevation gelijk aan 
0 m (eventueel 0,1 m)?

Toelichting: 15. Vessel/Pipe Source – tabblad Location
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16. Vessel/Pipe Source – tabblad Geometry 

Vessel/Pipe Source, tabblad Geometry Opmerkingen

16.1 Is de locatie van het insluitsysteem correct ingevoerd?

Toelichting: 16. Vessel/Pipe Source – tabblad Geometry
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17. Vessel/Pipe Source – tabblad Bund data 

Vessel/Pipe Source, tabblad Bund data Opmerkingen

17.1 Is er een tankput en is die meegenomen?

17.2 Is de bund groot genoeg en is ‘bund cannot fail’ ingevuld?

17.3 Is voor het scenario ‘instantaan falen’ het bundoppervlak met 50% 
vergroot?

17.4 Komt de gekozen ondergrond overeen met de werkelijkheid?

Toelichting: 17. Vessel/Pipe Source – tabblad Bund data
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18. Vessel/Pipe Source – tabblad Indoor/outdoor 

Vessel/Pipe Source, tabblad Indoor/outdoor Opmerkingen

18.1 •  Voor bovengrondse installatie-onderdelen, niet zijnde verticale 
leidingen: is de uitstroomrichting horizontaal?

•  Voor bovengrondse verticale leidingen: is de uitstroomrichting 
verticaal?

•  Voor ondergrondse installatie-onderdelen: is de uitstroomrichting 
verticaal?

Toelichting: 18. Vessel/Pipe Source – tabblad Indoor/outdoor
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19. Routes

Voor leidingen bestaat in de Models tab de mogelijkheid om een route in te voeren. Een route bevat één of meer routeseg-
menten ( ) en één of meer mapjes met scenario’s. Als het uitstroomdebiet niet afhangt van de locatie van breuk/lek dan 
is één routesegment (mapje) met scenario’s voldoende. Als het uitstroomdebiet wel afhangt van de breuklocatie dan zijn 
meerdere segmenten (mapjes) nodig. 

Routes Opmerkingen

19.1 Hangt het uitstroomdebiet voor breuk van de leiding af van de locatie 
van de breuk, en zo ja, is daarmee rekening gehouden door meerdere 
routedelen ( ) te gebruiken? 

19.2 Als er meerdere scenariomappen zijn, zijn de juiste routedelen dan 
aan de juiste scenariomappen gekoppeld?

19.3 Zijn de resulterende frequenties correct?

19.4 Is de gekozen spacing of events acceptabel?

Toelichting: 19. Routes

20. Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur

Bij leidingen en laad-/losarmen/-slangen wordt de doorstroming vaak geregeld via een pomp of compressor of via een 
regelklep. De uitstroomduur kan beperkt worden door het ingrijpen van afsluitkleppen. In alle gevallen moet in de QRA 
rapportage worden toegelicht wat de precieze invloed is van de pomp, compressor, regelklep of afsluitklep.

De invloed van de pomp, compressor of klep wordt in de berekening verdisconteerd met kunstmatige ingrepen. 
Invoerfouten zijn daarbij snel gemaakt. Daarom moeten het uitstroomdebiet en de uitstroomduur altijd getoetst worden 
indien het debiet en/of de uitstroomduur geregeld worden door een pomp, compressor, regelklep of afsluitklep. Dit kan 
als volgt:

1. Selecteer het betreffende scenario
2. Voer een modelrun uit (Run Model) als dat nog niet gedaan is.
3. Maak een rapport aan (View/Report).
4. Controleer in het ‘Discharge report’ de ‘Mass flow rate’ en de ‘Release duration’.

Uitkomsten: uitstroomdebiet en uitstroomduur Opmerkingen

20.1 Voor breuk van een leiding of laad-/losarm/-slang 
• Wat is uitstroomdebiet?
• Wat is de uitstroomduur
• Komen de waarden overeen met de toelichting in het rapport?

Toelichting: 20. Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur
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21. Standalone pool fire model 

Het Standalone pool fire model wordt alleen gebruikt voor het falen van een atmosferische tankauto of spoorwagen ten 
gevolge van een domino-effect tijdens verlading (Tabel 51 van de Handleiding).

Standalone pool fire model Opmerkingen

21.1 Is de juiste stof geselecteerd in het tabblad Material?

21.2 Is de juiste event frequency ingevoerd in het tabblad Risk?

21.3 Is in het tabblad Flame shape de juiste plasdiameter ingevoerd?

21.4 Is in het tabblad Flame shape gekozen voor ‘use flame shape correlation’ 
en voor base surface ‘on land’?

21.5 Zijn in het tabblad Geometry de juiste XY-coördinaten ingevoerd?

Toelichting: 21. Standalone pool fire model

22. Standalone Fireball model 

Het Standalone Fireball model wordt alleen gebruikt voor het falen van een tankauto of spoorwagen onder druk, ten gevolge 
van een domino-effect tijdens verlading (Tabel 51 van de Handleiding).

Standalone Fireball model Opmerkingen

22.1 Is de juiste stof geselecteerd in het tabblad Material?

22.2 Is de burst pressure aangevinkt en is de correcte waarde ingevoerd?

22.3 Is de juiste event frequency ingevoerd in het tabblad Risk?

22.4 Is in het tabblad Fireball shape het veld ‘use shape correlation’ aangevinkt?

22.5 Zijn in het tabblad Fireball shape de juiste massa en ‘vapor fraction’ 
ingevoerd?

22.6 Zijn in het tabblad Geometry de juiste XY-coördinaten ingevoerd?

Toelichting: 22. Standalone Fireball model
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23. Standalone Warehouse fire model 

Het loodsbrandmodel (warehouse fire model) wordt gebruikt voor het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten bij een 
brand in een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (scenario B1 in Tabel 59 van de Handleiding). NB De andere PGS-15 
scenario’s (Tabel 59 en Tabel 63) worden dus niet met het warehouse fire model gemodelleerd, maar met aparte User 
defined sources.

Standalone Warehouse fire model Opmerkingen

23.1 Tabblad Warehouse materials:
• Is de gekozen voorbeeldstof representatief voor de opslag?
• Zijn de ingevoerde massa en fractie actieve stof correct?

23.2 Tabblad Building:
• Is Roof/Lee effect aangevinkt?
•  Zijn voor de hoogte, lengte en breedte de waarden van het 

omhullende gebouw gekozen?
•  Zijn de ingevoerde lengte en breedte van het gebouw niet groter 

dan 50 meter?
• Is de opslag onderdeel van een groter gebouw?

23.3 Tabblad Fire scenario’s:
• Is ‘use PGS-15 scenario’s’ aangevinkt? 
• Zijn bij opslag van spuitbussen de juiste scenario’s gekozen?
• Is het juiste brandbestrijdingssysteem geselecteerd?
•  Is correct ingevoerd of de deuren automatisch sluiten of handmatig 

gesloten worden?
•  Is correct ingevuld of in de opslag ook K1/K2 producten worden 

opgeslagen, en zo ja, welke gewichtsfractie het betreft?

23.4 Tabblad Geometry: zijn de juiste XY-coördinaten ingevoerd?

Toelichting: 23. Standalone Warehouse fire model
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Overzicht scenario-invoerdata in Excel 
Soms bevat een QRA zodanig veel scenario’s dat een goede controle erg moeilijk is. In dat geval kan overwogen worden 
om de scenario-invoer te exporteren naar Excel. Met enige handigheid kun je in Excel snel zien welke invoerwaarden 
repeteren en waar de invoer afwijkt. Daarna kun je je richten op de afwijkingen. NB Het nadeel van dit overzicht in Excel is 
dat niet zichtbaar is welke invoerwaarden door het programma gebruikt worden (de zwarte velden) en welke niet (de grijze 
velden). Je moet vooraf bedenken welke invoerwaarden (kolommen) je wilt bestuderen in Excel.

Voor het genereren van het ‘Excel input report’ moet je het hoogste niveau in het RunRow menu kiezen. Kies daarna voor 
Output/Excel.

Hieronder een voorbeeld hoe het Excelbestand er uit ziet (NB het echte bestand is veel groter dan hieronder is afgebeeld).
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Controle uitkomsten

24. PR-contouren 

Uitkomsten: PR-contouren Opmerkingen

24.1 Kun je de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren reproduceren?

24.2 Is de PR 10-6-contour voldoende vloeiend (niet hoekig of bloemvormig)?

Toelichting: 24. Plaatsgebonden risicocontouren

25. FN-curve 

Uitkomsten: FN-curve Opmerkingen

25.1 Kun je de groepsrisicocurve (FN-curve) reproduceren?

Toelichting: 25. FN-curve

26. Risk ranking reports 

Het Individual risk ranking report en het Societal risk ranking report zijn twee hulpmiddelen die naar eigen inzicht bij de beoorde-
ling gebruikt kan worden.
• Het Individual risk ranking report geeft voor de op de kaart ingevoerde Risk ranking points het totale plaatsgebonden risico 

ter plaatse weer, en de bijdrage daaraan van afzonderlijke scenario’s. Het rapport is nuttig om na te gaan welke scenario’s 
bepalend zijn.

• Het Societal risk ranking report geeft voor een aantal groepsgrootten voor slachtoffers weer welke scenario’s daaraan 
bijdragen. Het is een ingewikkeld rapport dat voor de beoordeling van een berekening niet erg interessant is.

Toelichting: 26. Risk ranking reports
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27. SMEZ report 

Het Summary Maximum Effect Zones (SMEZ) rapport is een hulpmiddel dat naar eigen inzicht bij de beoordeling gebruikt 
kan worden. Het SMEZ rapport is een Excel rapport waarin voor ieder scenario de volgende informatie is opgenomen:

• de aanduiding
• het type scenario
• de stof
• de hoeveelheid
• de faalfrequentie
• het uitstroomdebiet
• de uitstroomduur
• voor elk weertype de maximale 1% letaliteitsafstand
• voor elk weertype de gebeurtenis die de grootste 1% letaliteitsafstand veroorzaakt
• voor elk weertype een aantal relevante effectafstanden ten behoeve van rampenplannen.

Toelichting: 27. Summary maximum effect zones report
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Toelichting checklist
Toelichting Globale analyse

1. Overview van het bestand

De overview is bedoeld om een beeld te krijgen van de complexiteit van de structuur. Is de indeling van het bestand ‘recht 
toe recht aan’ of complex?

RunRow tab

T 1.1 Verschijnen er waarschuwingen bij het openen van het bestand waarschuwingen weergegeven?
Als het goed is verschijnen er bij het openen van het bestand geen waarschuwingen. Voorbeelden van 
situaties die wel een waarschuwing geven zijn:
•  Het bestand is gemaakt in een afwijkende versie. SAFETI-NL 6.54 is de actuele versie. Het gebruik van 

andere versies is niet toegestaan, tenzij een Revi artikel 8c procedure is doorlopen en de Minister van 
Infrastructuur en Milieu toestemming heeft verleend.

•  Voor de rekenfile is gebruik gemaakt van een afwijkend stoffenbestand. De opsteller van de QRA moet 
aangeven waarom het bestand afwijkt en wat de verschillen zijn.

•  Voor de rekenfile is gebruik gemaakt van een afwijkend parameterbestand. De opsteller van de QRA moet 
aangeven waarom het bestand afwijkt en wat de verschillen zijn.

T 1.2 Welke Runrows zijn er?
Het gaat hier om een snelle blik om te zien of het bestand een eenvoudige of een complexe opbouw heeft. 
Standaard zijn er twee Runrows, namelijk Dag en Nacht. Een complexere structuur is toegestaan (en soms ook  
handig), bijvoorbeeld om onderscheid te maken naar verschillende onderdelen van de inrichting of naar 
verschillende (toekomst)varianten. De betekenis van runrows moet uit de naamgeving zijn af te leiden.

T 1.3 Welke parametersets zijn er?
Standaard zijn er twee parameter sets, namelijk Dag en Nacht. Afwijkende parametersets worden alleen 
gebruikt om foutmeldingen te omzeilen. Dit moet in de rapportage zijn toegelicht.

T 1.4 Is er in het tabblad Materials één mapje met materials of zijn er meerdere mapjes?
Standaard is er maar één map, namelijk Materials. Als er meerdere mappen zijn dan moet worden nagegaan 
of de mappen stoffen met afwijkende eigenschappen bevat. Zie onderdeel 6. De Materials tab.

T 1.5 Welke bevolkingssets zijn er (tabblad Risk)?
De opsteller van de QRA kan ervoor kiezen om alleen onderscheid te maken naar Dag en Nacht, of ook naar 
werkdagen en weekenddagen, of naar de huidige bevolkingssituatie en een geplande ontwikkeling. De 
betekenis van bevolkingssets moet uit de naamgeving zijn af te leiden. Zie eventueel ook 8.1 (8. De Risk tab).

Een standaard studie, met Runrows Dag en Nacht, parameters Dag en Nacht en bevolking Dag en Nacht, heeft de volgende opbouw.

RunRow Scenarioselectie Meteo Parameters Materials Bevolking Ontstekings-
bronnen

Terreingrens

Dag Default Dag Dag Materials Dag Default Default

Nacht Default Nacht Nacht Materials Nacht Default Default

Bij de eerste stap (overview) wordt alleen gekeken welke onderdelen aanwezig zijn in de verschillende tabbladen. In de 
volgende stap wordt gecontroleerd hoe de onderdelen gekoppeld zijn.

Terug naar de vragenlijst: 1. Overview van het bestand.
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2. RunRow tab

RunRow tab

T 2.1 Is de betekenis en samenhang van de RunRows duidelijk?

Default zijn er twee RunRows: dag en nacht. Andere indelingen zijn toegestaan zolang duidelijk is wat ermee 
beoogd wordt. Veel voorkomende situaties zijn:
• verdere opsplitsing in huidige situatie en toekomstige situatie
• verdere opsplitsing in verschillende delen van de inrichting (opslag, verlading, leidingen,…)
• extra RunRow(s) indien verlading alleen gedurende dag of nacht plaatsvindt
• extra RunRow(s) voor specifieke bevolking (recreatie, evenementen)

T 2.2 Controleer per RunRow in het submenu Consequence:
• welke scenario’s geselecteerd zijn
• welk weerstation geselecteerd is
• welke parameterset geselecteerd is

In het rechterscherm zie je welke scenario’s geselecteerd zijn. Dit heeft betrekking op de actieve (gele) 
RunRow. Bij complexe QRAs worden voor verschillende RunRows soms verschillende selecties gebruikt. 
Bijvoorbeeld gescheiden RunRows voor opslagtanks en voor verlading.
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RunRow tab

Ten aanzien van de keuze van het weerstation vermeldt de handleiding dat “het meteorologisch weerstation dat qua 
ligging representatief is voor de inrichting moet worden gekozen”. Dat is in het algemeen het meest dichtbij gelegen 
weerstation. Langs de kust verdient een weerstation langs de kust de voorkeur boven een dichterbijgelegen 
weerstation in het binnenland. De handleiding bevat een kaart waarop de ligging van de weerstations is weergegeven. 

T 2.3 Controleer voor elke RunRow in het submenu Risk:
• welke bevolkingsset geselecteerd is

Heeft de bevolkingsset een aanduiding die aansluit bij de betekenis van de betreffende runrow?  
Bijvoorbeeld “Bevolking_nacht” voor de RunRow Nacht.
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RunRow tab

T 2.4 Zijn de RunRow factors correct?

Deze staan in het submenu Factors. Default is 0,44 voor Dag en 0,56 voor Nacht. Als de opbouw in RunRows 
complexer is, dan gelden mogelijk andere RunRow factors. Als de gebruikte factoren afwijken van 0,44/0,56, 
dan moet in de rapportage worden toegelicht wat de herkomst is van de gebruikte getallen. Indien een 
activiteit alleen gedurende de dag en nacht plaatsvindt en deze activiteit in een aparte runrow wordt 
beschreven, moet de runrow factor gelijk aan 1 zijn.

Controleer ook of de juiste rijen en kolommen zijn aangevinkt. Voor het genereren van PR contouren wordt de 
meest linker aangevinkte kolom gebruikt. Voor de FN-curve worden alle aangevinkte kolommen gebruikt.

T 2.5
Is de gebruikte ruwheidslengte (onder de knop Surface Types defaulted) acceptabel?
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RunRow tab

Het betreft een karakterisering van de wijde omgeving van de inrichting (tot op enkele kilometers). De default-
waarde is 300 mm. Deze waarde is representatief voor Nederlands gebied met landbouw en incidentele 
bebouwing. Regelmatig wordt ook de waarde 1 m gebruikt. Deze waarde is geschikt voor een bedrijf dat 
omringd wordt door andere bedrijven. Het gebruik van waarden groter dan 1 m is voorbehouden voor 
situaties midden in een stad (bijvoorbeeld benzinetankstations).

Als wordt afgeweken van de standaardwaarde (300 mm), dan moet de keuze in het QRA rapport worden 
onderbouwd/toegelicht.

Terug naar de vragenlijst: 2. De RunRow tab

3. Models tab

Models tab

T 3.1 Is er een groepering van scenario’s aangebracht en zo ja, is die duidelijk?

Een groepering van scenario’s is niet verplicht, maar wel handig. Als scenario’s in groepen zijn gebundeld, is de 
indeling dan voldoende duidelijk?

T 3.2 • Kun je de “papieren scenario’s” terugvinden in SAFETI-NL?
• Kun je (vice versa) de SAFETI-NL scenario’s ook terugvinden in het (papieren) rapport?

De scenario’s in het (papieren) rapport moeten in het SAFETI-NL bestand zijn opgenomen en vice versa.

Terug naar de vragenlijst: 3. De Models tab
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4. Weathers tab

Weathers tab

T 4.1 De Weathers tab maakt zichtbaar welk weertypen geselecteerd zijn voor de actieve RunRow. De selectie kan 
veranderd worden in de RunRow tab. De weerdata zelf kunnen niet veranderd worden. Daarmee is het 
tabblad niet interessant voor de beoordeling.

Terug naar de vragenlijst: 4. De Weathers tab

5. Parameters tab

Parameters tab

T 5.1 Zijn de General parameters omlijst met een groen kader?
Als het groene kader ontbreekt, dan is de maximale uitstroomduur (maximum release duration) veranderd. 
De standaardwaarde is 1800 s en de Handleiding biedt geen ruimte om daarvan af te wijken (zie paragraaf 
3.4.2 van Module B).

T 5.2 General risk parameters: Grid step size in X direction
Is de gebruikte stapgrootte geschikt voor de situatie?

De toxic step size staat default op 25 m en de flammable step size op 1 m. De stapgrootte bepaalt de onnauwkeurig heid 
van de contouren. Voor kleine contouren (straal kleiner dan 100 m) is de default toxic step size (25 m) niet geschikt.

Is Free field (plant boundary) gebruikt als methode voor vertraagde ontsteking?
Voor ontvlambare stoffen is de modellering van de vertraagde ontsteking van belang. Standaard dient de Free 
field modelling of delayed ignition op Free field (plant boundary) te staan. Als Free field (pre 6.54) wordt gebruikt, dan 
moet de ingegeven Distance to site boundary kleiner of gelijk zijn aan de kleinste afstand van een installatie tot de 
terreingrens. Zie ook module B, paragraaf 3.4.6.7, van Handleiding.

Terug naar de vragenlijst: 5. De Parameters tab

6. Materials tab

Materials tab

T 6.1 Hebben de gebruikte stoffen een groen kader?
Hebben de stoffen een reguliere naam (de Engelse chemische naam)?
Als de stoffen een groen kader hebben en een reguliere naam, dan komen ze uit de SAFETI-NL database en zijn er 
geen aanpassingen gedaan. Als het groene kader ontbreekt of als de naam ‘vreemd’ is, dan is de stof waarschijn-
lijk geïmporteerd. Dat betekent dat de gebruiker een keuze heeft moeten maken met betrekking tot ontvlam-
baarheid en toxiciteit van de stof, en eventueel probitwaarden heeft moeten voorstellen. Voor al deze stoffen 
moet in het QRA rapport staan welke waarden door de gebruiker zijn ingevuld, en wat de achtergrond daarvan is.

Gele stoffen (erlenmeyers) zijn mengsels die door de gebruiker zijn aangemaakt. Controle is aanbevolen.

Paarse stoffen (erlenmeyers) zijn PGS-15 mengsels die door de gebruiker zijn aangemaakt. Controle is aanbevolen.

De ‘Warehouse reference’ ( ) betreft een mengsel dat SAFETI-NL zelf aanmaakt voor 
PGS-15 scenario’s. Deze warehouse reference hoeft NIET gecontroleerd te worden.

Terug naar de vragenlijst: 6. De Materials tab
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7. Map tab

Irrelevant voor de uitkomsten van de berekening. Wel relevant voor de beoordeling van de uitkomsten (ligt een (beperkt) 
kwetsbaar object binnen of buiten de PR 10-6-contour?).

8. Risk tab

De Risk tab is het meest rechter tabblad. Het wordt gebruikt om

• Bevolking in te voeren. 
• De terreingrens (site boundary) in te voeren. 
• Ontstekingsbronnen in te voeren.
• Risk ranking points in te voeren

Risk tab

T 8.1 Bevolkingsgegevens: Welke sets bevolkingsgegevens zijn er? Is de betekenis en herkomst ervan voldoende duidelijk?

Je kunt verschillende sets toevoegen, bijvoorbeeld de dagsituatie en de nachtsituatie, eventueel een weekend-
situatie of een situatie met evenementen, of, voor ruimtelijke ontwikkelingen, de huidige situatie en de 
toekomstige situatie. Bevolkingsgegevens zijn moeilijk te controleren. In de rapportage moet duidelijk 
vermeld zijn hoe de gegevens verkregen zijn, wat de actualiteit ervan is, en of de gegevens gecontroleerd en/
of bewerkt zijn. Het verifiëren van de uitgevoerde processtappen is efficiënter dan het controleren van de 
gegevens zelf.

T 8.2 Ontstekingsbronnen (ignition set)
Zijn de relevante ontstekingsbronnen binnen en buiten de inrichting toegevoegd?

Het invoeren van ontstekingsbronnen heeft alleen effect op het plaatsgebonden risico binnen de inrichting 
(niet relevant) en het groepsrisico (wel relevant). Het controleren van ontstekingsbronnen is tijdrovend. 
Omdat de invloed van handmatig toegevoegde ontstekingsbronnen meestal beperkt is, heeft de controle 
ervan geen prioriteit.

Bevolking wordt automatisch herkend als potentiële ontstekingsbronnen. Daarom moeten alleen de volgende 
bronnen zijn toegevoegd:
• Fakkels binnen de inrichting of bij buurbedrijven.
•  Eventuele verwarmde installatieonderdelen binnen de inrichting of bij buurbedrijven, zoals ovens, boilers 

enz., indien de buitenkant warm is (een hotspot) of lucht kan binnendringen.
• Hoogspanningsleidingen (indien aanwezig).
• Waterwegen met veel scheepsverkeer.

Autowegen zijn weinig relevant. De omringende gebouwen voegen als het ware voldoende ontstekingskans toe.

T 8.3 Terreingrens (site boundary)
De terreingrens wordt onder andere afgebeeld op de kaart met risicocontouren. Een eenvoudige check of de 
terreingrens netjes is ingevoerd, volstaat. Dit is alleen nodig indien brandbare stoffen aanwezig zijn.

T 8.4 Risk ranking points
Risk ranking points vormen een hulpmiddel voor de analyse van resultaten. Het weglaten of toevoegen van risk 
ranking points heeft geen invloed op de resultaten (PR en GR).

Terug naar de vragenlijst: 8. De Risk tab
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Toelichting Modellering van scenario’s 

9. Modelkeuze

Scenario’s worden ingevoerd in de Models tab. In SAFETI-NL zijn de volgende modellen beschikbaar:

de Vessel/Pipe Source: het standaardmodel. Dit wordt gebruikt voor vrijwel alle scenario’s die betrekking hebben 
op vaten, transporteenheden, leidingen. Alleen voor de plasbrand of BLEVE tijdens verlading wordt een ander 
model gebruikt (zie hieronder). Ook de PGS-15 brand heeft een eigen model (ook hieronder).

het Standalone Pool Fire model: Dit wordt (uitsluitend) gebruikt voor de plasbrand ten gevolge van het falen van 
een atmosferische transporteenheid tijdens verlading van ontvlambare producten (het 1e scenario Tabel 51 van 
de Handleiding).

het Standalone Fireball model: Dit wordt (uitsluitend) gebruikt voor de BLEVE/vuurbal van een transporteenheid 
onder druk tijdens verlading van ontvlambare producten (het 2e scenario Tabel 51 van de Handleiding).

Het Warehouse Fire model: Dit wordt (uitsluitend) gebruikt voor het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 
door toedoen van een brand in een PGS-15 opslag (scenario B.1 in Tabel 59).

De User Defined Source: Dit model wordt gebruikt voor situaties waarbij maatwerk noodzakelijk is. In het QRA 
rapport moet toegelicht worden waarom een User Defined Source is gebruikt en hoe de invoerwaarden zijn bepaald.

Modelkeuze

9.1 Zijn de gangbare scenario’s gemodelleerd met een Vessel/Pipe Source model ( )?

Dit model is het default model, zie Module B, paragraaf 3.2, Tabel 2.

9.2 Is voor het scenario plasbrand bij verlading (scenario 1 in Tabel 51 in §3.15 van de Handleiding) een Standalone Pool Fire 
model ( ) gebruikt?

Zie Module B, paragraaf 3.2, Tabel 2.

9.3 Is voor het scenario BLEVE/vuurbal bij verlading (scenario 2 in Tabel 51 in §3.15 van de Handleiding) een Standalone Fireball 
model ( ) gebruikt?

Zie Module B, paragraaf 3.2, Tabel 2.

9.4 Is voor het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten tijdens brand in een PGS-15 loods, het Warehouse fire model ( ) gebruikt?

Zie Module B, paragraaf 3.2, Tabel 2.

9.5 Zijn er User Defined Sources ( )gebruikt, en zo ja, wordt in het rapport toegelicht waarom en hoe?

In het QRA rapport moet toegelicht worden waarom een User Defined Source is gebruikt en hoe de invoerwaar-
den zijn bepaald.

In het bijzonder dient het gebruik van User defined sources (groene iconen) zoveel mogelijk vermeden te worden. 
De reden is dat de invoer handmatig kan worden ingevuld en dat de betekenis en onderlinge samenhang van 
de invoergegevens vaak onduidelijk is. Module B van de Handleiding vermeldt: “SAFETI-NL biedt naast de 
standaard scenario’s van Tabel 2 ook de optie een ‘user defined source’ in te voeren. Deze optie is alleen 
bedoeld voor uitzonderlijke gevallen waarin de standaard scenario’s aantoonbaar onjuist zijn. In de rappor-
tage dient dan expliciet vermeld te worden waarom de modellering met standaard scenario’s niet correct is. 
Ook dient aangegeven te worden waar de ‘user defined source’ gegevens op gebaseerd zijn.

Terug naar de vragenlijst: 9. Modelkeuze
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10. Vessel/Pipe Source – tabblad Material

Vessel/Pipe Source, tabblad Material

T 10.1 Is de juiste stof (of het juiste mengsel) gekozen?
Het betreft de stof of het mengsel dat uitstroomt. Voor mengsels van ontvlambare vloeistoffen worden vaste 
voorbeeldstoffen gebruikt, namelijk n-hexaan voor K1 vloeistoffen en n-nonaan voor K2-vloeistoffen. 
Als voor andere mengsels voorbeeldstoffen gebruikt worden, dan dient de opsteller van de QRA de keuze van 
de voorbeeldstof te onderbouwen.

T 10.2 Is de juiste massa of volume gekozen?
Het betreft in principe de massa of het volume in het vat (al naar gelang wat bekend/vergund is). Voor het 
scenario waarbij een leiding breekt of lekt, en waarbij noodsystemen binnen 1800 s ingrijpen, mag het volume 
of de massa zodanig worden verlaagd, dat de resulterende uitstroomduur overeenkomt met de reactietijd 
van het noodsysteem. Voor de scenario’s waarbij de noodsystemen falen is dit natuurlijk niet van toepassing.

T 10.3 Zijn de juiste procescondities (druk, temperatuur) gekozen?
Het betreft in principe de maximale werkdruk (in barg) en temperatuur in het vat of de transporteenheid. 
Voor tot vloeistof verdichte gassen volstaat het om de temperatuur in te voeren en te kiezen voor saturated 
liquid. Als voorbeeldstoffen gebruikt worden, dan moet geverifieerd worden dat de fase van de voorbeeldstof 
bij de gekozen druk en temperatuur overeenkomst met de daadwerkelijke fase van het product in het vat of 
de transporteenheid.

Terug naar de vragenlijst: 10. Vessel/Pipe Source – tabblad Material

11. Vessel/Pipe Source – tabblad Risk 

Vessel/Pipe Source, tabblad Risk

T11.1 Is de juiste Event Frequency gebruikt?
In vrijwel alle gevallen worden de standaard faalfrequenties volgens Hoofdstuk 3 van de Handleiding 
gebruikt. Alleen als de installatie in de buurt van een windturbine of een vliegveld ligt, moet soms een hogere 
faalfrequentie worden gebruikt. Zie daarvoor paragraaf 3.2.2 van de handleiding.

Als het scenario slechts voor een beperkt deel van de RunRows geselecteerd is, is een extra check nodig. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij activiteiten die alleen overdag gebeuren, of alleen op werkdagen. Voor overdag 
wordt vaak de standaard RunRow factor 0,44 gebruikt (zie T1.4). Als verlading alleen overdag plaatsvindt, en 
de standaard factor 0,44 wordt gebruikt, dan is de resulterende kans op een uitstroming (event frequency maal 
RunRow factor) te klein. Voor deze situatie zijn twee oplossingen mogelijk: (i) creëer een extra runrow met 
RunRow factor 1 en gebruik deze voor alle scenario’s die alleen overdag kunnen plaatsvinden, of (ii) verhoog 
de event frequency met een factor 1/0,44 = 2,27 ten opzichte van de faalfrequentie.

Voor K2-, K3- en K4-vloeistoffen zoals kerosine en diesel, bevat SAFETI-NL 6.54 een bug. Voor deze stoffen 
moet de event frequency gecorrigeerd worden met de kans op directe ontsteking. Deze bug is toegelicht op de 
website van RIVM:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefom-
geving/SAFETI_NL_Q_A/Bugs_en_aandachtspunten/Foutieve_kans_op_vertraagde_ontsteking_K2_K3_en_
K4_vloeistoffen 
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Vessel/Pipe Source, tabblad Risk

T11.2 Voor ontvlambare producten: is de juiste kans op directe ontsteking gebruikt?

K0 en K1 stoffen:
•  Voor vaste installatie-onderdelen zoals tanks, leidingen en pompen, wordt de optie ‘stationary’ gebruikt. 

Deze optie is ook geldig voor laad-/losarmen/-slangen.
•  Voor transporteenheden (tankauto’s, spoorwagons en schepen) wordt de optie ‘transport’ gebruikt.

K2, K3 en K4 stoffen:
•  SAFETI-NL 6.54 bevat een bug die beschreven is op de website van RIMV. Voor deze stoffen wordt de optie 

‘specify directly’ gebruikt met de waarde 1. De faalfrequentie wordt handmatig verlaagd (zie hierboven). 
In het QRA rapport moet de aanpak toegelicht zijn.

T11.3 Als bij type of risk to model gekozen kan worden tussen Toxic, Flammable of Both, is dan de waarde Both gebruikt?
SAFETI-NL bekijkt of een stof toxisch is, ontvlambaar of beide. Voor stoffen die beiden zijn, wordt gerekend 
met Both. De modelleur kan ervoor kiezen om slechts één effect mee te nemen (alleen toxisch of alleen 
ontvlambaar). De reden daarvoor moet altijd in het QRA rapport worden toegelicht.

T11.4 Is Ignore fireball risk aangevinkt of uitgevinkt?
Voor bovengrondse, niet-ingeterpte, tanks met ontvlambare stoffen moet het zijn uitgevinkt.  
Voor ondergrondse of ingeterpte tanks met ontvlambare stoffen moet het zijn aangevinkt. 
Zie module B, paragraaf 3.4.5.

Terug naar de vragenlijst: 11. Vessel/Pipe Source – tabblad Risk

12. Vessel/Pipe Source – tabblad Scenario 

Vessel/Pipe Source, tabblad Scenario

T12.1 Is het juiste type scenario gebruikt?
Zie uitgebreide tekst onder de tabel.

T12.2 Voor installatie-onderdelen in de open lucht: Is Outdoor release aangevinkt?
Voor installatie-onderdelen binnen een gebouw: Zijn Indoor release en Roof/Lee effect beiden aangevinkt?
Spreekt voor zich.

T12.3 Voor het instantaan falen van een druktank met ontvlambare producten: is de tank bovengronds en niet ingeterpt? Zo ja, is 
dan de optie ‘vessel burst pressure used …’ aangevinkt en is de juiste waarde gebruikt?
Het instantaan falen van een druktank betreft onder meer de kans op een BLEVE door opwarming door een 
externe brand. In paragraaf 3.3.6 van de Handleiding staat dat de faaldruk van een druktank gelijk is aan 
1,21 maal de openingsdruk van het drukventiel. Als de openingsdruk niet bekend is, moet de testdruk van de 
tank worden gebruikt.
Het scenario is niet van toepassing als de tank ondergronds is aangebracht of is ingeterpt. Het scenario is ook 
niet van toepassing op transporteenheden op de inrichting, daarvoor wordt conform Tabel 51 van de 
Handleiding een apart domino-scenario gebruikt, het Standalone Fireball model zie 9. Modelkeuze. 
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In Tabel 2 van Module B van de Handleiding is weergegeven welke modellen gebruikt moeten worden voor welke scenario’s. 
Het betreft de volgende modellen:

Scenario Model

Instantaan falen Catastrophic rupture

10 minuten uitstroming Fixed duration release

Gat in een vat Leak

Breuk van een korte leiding (L/D ≤ 1000) Line rupture (opmerking 1 + opmerking 2)

Breuk van een lange leiding (L/D > 1000) Long pipeline of line rupture (opmerking 1 + opm. 3)

Gat in een leiding Leak

30 minuten uitstroming (schip) Fixed duration release

Falen van een drukveiligheid Relief valve

Opmerking 1
Bij Breuk van een leiding treedt in principe uitstroming vanuit twee richtingen op (zie module B, paragraaf 3.2, opmerking 
7). Afhankelijk van de uitvoering van het systeem kan eventueel ook product uit aangesloten installatie-onderdelen vrijkomen 
(zie module B, paragraaf 3.2, opmerking 2). Voor een korte leiding wordt het Line Rupture scenario gebruikt, wat neerkomt 
op uitstroming uit één richting (de stroomopwaartse richting). Het uitstroomdebiet wordt vaak opgehoogd tot 150% van 
het pompdebiet. 
Deze aanpak is alleen geschikt als de verwachte terugstroming uit het stroomafwaartse leidingdeel aanmerkelijk kleiner is 
dan die uit het stroomopwaartste leidingdeel en de daarmee verbonden installatieonderdelen.
Het Long Pipeline model (zie opmerking 3) houdt rekening met uitstroming vanuit beide zijden van de leiding, mits de breuklocatie 
niet aan het begin of eind van de leiding wordt geplaatst. Door een ‘pumped inflow’ te definiëren kan de nalevering vanuit 
installatieonderdelen aan de stroomopwaartse zijde worden meegenomen. Terugstroming vanuit installaties die stroom-
afwaarts verbonden zijn, wordt in het model niet meegenomen. Als dergelijke nalevering substantieel is, dan is een 
oplossing op maat noodzakelijk.

Opmerking 2
Voor breuk van een korte leiding en breuk van een losslang/losarm wordt de optie ‘line rupture’ gebruikt. Een leiding 
wordt beschouwd als kort indien de lengte (L) kleiner is of gelijk is aan 1000 maal de diameter (D). Voor het producttrans-
port bestaan twee mogelijkheden:
• Er wordt een pomp of compressor gebruikt. De invloed van de pomp of compressor moet door middel van een pump 

head in het tabblad ‘Pipe’ worden ingevoerd. Als de invloed van de pomp of compressor niet bekend is, dan moet de 
pump head zo gekozen worden dat het uitstroomdebiet overeenkomt met 150% van het pompdebiet. zie paragraaf 4.3.1 
van module C en opmerking 3 van paragraaf 3.2 van module B). Het is belangrijk om het uitstroomdebiet en de uit-
stroomduur door SAFETI-NL te laten berekenen, en te controleren of de berekende waarden overeenkomen met de 
waarden die in de rapportage worden vermeld.

• Er wordt geen pomp of compressor gebruikt. De verlading geschiedt op basis van zwaartekracht en/of drukverschil. 
In het eerste geval is de ingevoerde tank head in het tabblad ‘Vessel’ van belang. In het tweede geval is de ingevoerde druk in 
het tabblad ‘Material’ bepalend. Ook voor deze situaties is het van belang om de invoer en de uitkomsten goed te controleren.

Regelmatig wordt voor breuk van een leiding of losarm/losslang het Fixed duration release model gebruikt. Dit heeft voor de 
opsteller van de QRA het voordeel dat uitstroomduur en uitstroomhoeveelheid makkelijk zijn in te voeren. Of ook de 
uitstroomcondities (snelheid, druppelgrootte) correct worden berekend, hangt ervan af of de ingevoerde druk correct is. 
Daarom geldt het volgende: het gebruik van een fixed duration release is toelaatbaar op voorwaarde dat voor de druk 
(inwendige druk + eventuele vloeistofkolom + eventuele pomp/compressordruk) de juiste waarde wordt gebruikt. 
De opsteller van de QRA is verantwoordelijk voor een goede toelichting op de invoerwaarden.
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Opmerking 3
Voor breuk van een lange leiding wordt in principe de optie ‘long pipeline’ gebruikt. Een leiding wordt beschouwd als lang indien de 
lengte (L) groter is dan 1000 maal de diameter (D). Het long pipeline model is alleen beschikbaar voor gecomprimeerde gassen en 
tot-vloeistof-verdichte gassen. Voor reguliere vloeistoffen is alleen het line rupture model beschikbaar (zie opmerkingen 1 en 2). 

Terug naar de vragenlijst: 12. Vessel/Pipe Source – tabblad Scenario

13. Vessel/Pipe Source – tabblad Pipe 

Keuze Line rupture scenario

Vessel/Pipe Source, tabblad Pipe

T13.1 Is de pipe length gelijk aan de helft van de totale lengte van de leiding?
Voor kleine leidingen wordt doorgaans één scenario ingevoerd. Standaard wordt gerekend met een leidinglengte 
tot de breuklocatie gelijk aan 5 meter. Als dit scenario bepalend is voor de ligging van de PR 10-6-contour en/
of voor het groepsrisico, dan mag een verfijning worden ingevoerd waarbij de leiding in meerdere segmenten 
wordt opgedeeld. Zie daarvoor opmerking 2 onder Tabel 29 van de Handleiding (zie ook de Toelichting bij het 
invoeren van routes: 19. Routes).

T13.2 Is de pipe diameter gelijk aan de (inwendige) diameter van de leiding?
Spreekt voor zich.

Keuze Long pipeline scenario

Vessel/Pipe Source, tabblad Pipe

T13.3 Is de pipe length gelijk aan de gehele lengte van de leiding?
Spreekt voor zich.

T13.4 Is de pipe diameter gelijk aan de (inwendige) diameter van de leiding?
Spreekt voor zich.

T13.5 Is de distance to break gelijk aan de afstand tot de breuk?
De lange pijpleiding kan met 1 scenario worden doorgerekend. In dat geval moet de breuklocatie halverwege 
worden gekozen. Eventueel is een verfijning met meerdere breuklocaties toegestaan.

T13.6 Is de mogelijkheid om een pumped inflow te definiëren gebruikt?
De pumped-inflow wordt ingevoerd tenzij wordt aangetoond dat deze niet relevant is. Voor mijnbouwwerken 
en aardgastransportinrichtingen geldt dat pumped inflow niet relevant is als de leidinglengte groter is of gelijk 
aan 10 km.

T13.7 Is de relative aperture gelijk aan 1?
Het scenario Breuk van de leiding betreft een full bore rupture. De relative aperture (area) is dan 1.

T13.8 Is de mogelijkheid om kleppen in te voeren gebruikt? Zo ja, is ook de optie ‘valves close’ aangevinkt?
Aanwezige kleppen in de leiding kunnen de uitstroomduur en hoeveelheid substantieel beperken. 
 Daarom dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de aanwezige kleppen. Voor elk deel scenario 
waarbij kleppen sluiten, moet ook het alternatieve scenario dat het sluiten van de kleppen faalt, worden 
meegenomen.

Terug naar de vragenlijst: 13. Vessel/Pipe Source – tabblad Pipe
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14. Vessel/Pipe Source – tabblad Vessel 

Vessel/Pipe Source, tabblad Vessel

T14.1 Indien de invoerwaarde voor de tank head zwart is: is deze gelijk aan de maximale hoogte van de vloeistof minus 1 meter 
(zijnde de uitstroomhoogte)?
De tank head zorgt voor extra druk ter hoogte van het gat of breuk. Dit is vooral relevant voor atmosferische 
opslagen (voor opslagen onder druk voegt de ‘tank head’ niet veel toe). De in te voeren waarde is gelijk aan de 
maximale hoogte van het vloeistofniveau boven de uitstroomlocatie. De uitstroomlocatie is default 1 m hoog.

T14.2 Als de optie ‘time varying release’ is gebruikt: is de invoer dan in overeenstemming met paragraaf 3.3.7 van Module B?
De optie ‘time varying release’ kan relevant zijn voor het vrijkomen van toxische stoffen vanuit een systeem dat 
gedurende de release substantieel leger raakt. De optie staat standaard uit, maar mag worden gebruikt als het 
uitstroomdebiet snel afneemt in de tijd. In dat geval geldt:
in combinatie met het Long pipeline model wordt gekozen voor het gemiddelde debiet tussen 0 en 20 s.
voor hele specifieke situaties wordt gekozen voor ‘multiple segments’ en minimaal vijf segmenten  
(zie Module B, paragraaf 3.3.7.

Terug naar de vragenlijst: 14. Vessel/Pipe Source – tabblad Vessel

15. Vessel/Pipe Source – tabblad Location 

Vessel/Pipe Source, tabblad Location

T15.1 Voor bovengrondse installatie-onderdelen: is de elevation dan minimaal 1 m?
De uitstroomhoogte is standaard 1 m. Voor hoger gelegen installatie-onderdelen wordt de onderkant van het 
onderdeel gebruikt (met een minimum van 1 m).

Voor ondergrondse installatie-onderdelen: is de elevation gelijk aan 0 m (eventueel 0,1 m)?
Voor ondergrondse installatie-onderdelen wordt standaard 0 m gebruikt. Dit leidt soms tot foutmeldingen. 
In dat geval wordt geadviseerd om 0,1 m te hanteren.

In dit tabblad kan ook een concentration of interest worden ingevoerd. Dit is een stopcriterium voor het uitvoeren van 
dispersieberekeningen. De ingevoerde (of weggelaten) waarde heeft geen invloed op het berekende plaatsgebonden risico 
en groepsrisico.

Terug naar de vragenlijst: 15. Vessel/Pipe Source – tabblad Location

16. Vessel/Pipe Source – tabblad Geometry 

Vessel/Pipe Source, tabblad Geometry

T16.1 Is de locatie van het installate-onderdeel correct ingevoerd?
Het betreft in principe het middelpunt van het insluitsysteem.

Terug naar de vragenlijst: 16. Vessel/Pipe Source – tabblad Geometry
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17. Vessel/Pipe Source – tabblad Bund data 

Vessel/Pipe Source, tabblad Bund data

T17.1 Is er een tankput en is die meegenomen?
Een tankput kan grote invloed hebben om het maximale plasoppervlak. De tankput wordt meegenomen mits 
de tankput daadwerkelijk bedoeld is om vloeistof op te vangen en vloeistof-dicht is.

T17.2 Is de bund groot genoeg en is ‘bund cannot fail’ ingevuld?
Als de tankput niet 100% van de tankinhoud kan bevatten, dan moet ‘bund can fail’ worden ingevoerd. In het 
algemeen is de eis dat de tankput minimaal 110% van de grootste tank kan opvangen, en mag ‘bund cannot 
fail’ worden gebruikt.

T17.3 Is voor het scenario ‘instantaan falen’ het bundoppervlak met 50% vergroot?
Voor het instantaan falen wordt aangenomen dat een deel van de inhoud van de plas over de omdijking 
stroomt (bund overtopping). Hier wordt rekening mee gehouden door het oppervlak voor dit scenario te 
vergroten met 50%.

T17.4 Komt de gekozen ondergrond overeen met de werkelijkheid?
De gekozen ondergrond is van invloed op de plasverdamping.

Terug naar de vragenlijst: 17. Vessel/Pipe Source – tabblad Bund data

18. Vessel/Pipe Source – tabblad Indoor/outdoor 

Vessel/Pipe Source, tabblad Indoor/outdoor

T18.1 Voor bovengrondse installatie-onderdelen, niet zijnde verticale leidingen: Is de uitstroomrichting horizontaal?
Voor bovengrondse verticale leidingen: is de uitstroomrichting verticaal?
Voor ondergrondse installatie-onderdelen: is de uitstroomrichting verticaal?
Spreekt voor zich.

Terug naar de vragenlijst: 18. Vessel/Pipe Source – tabblad Indoor/outdoor
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19. Routes 

Routes

T19.1 Hangt het uitstroomdebiet voor breuk van de leiding af van de locatie van de breuk, en zo ja, is daarmee rekening gehouden 
door meerdere routedelen ( ) te gebruiken?

Zie opmerking 2 onder Tabel 29 van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (zie ook hieronder). Standaard 
wordt gerekend met een afstand tot de breuk van 5 m. Voor lange leidingen kan het uitstroomdebiet voor een 
grotere afstand tot de breuk aanzienlijk lager zijn. In dat geval mag de leiding worden ‘opgeknipt’ in meerdere 
segmenten. Voor het breukscenario varieert dan de afstand tot de breuk. Dit moet worden toegelicht door de 
opsteller van de QRA.

Het ‘opknippen’ van leidingen in meerdere (route)delen is vooral relevant voor leidingen met gassen of tot 
vloeistof verdichte gassen, en voor leidingen met verschillende isoleerbare secties. Voor vloeistofleidingen 
wordt het uitstroomdebiet vaak bepaald door het pompdebiet, en is het opknippen van leidingen in meerdere 
delen niet nodig.

Eén routedeel met één set scenario’s (uitstroomdebiet niet locatieafhankelijk).

Vier routedelen, elk met een eigen set scenario’s (uitstroomdebiet wel locatieafhankelijk).
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Routes

T19.2 Als er meerdere scenariomappen zijn, zijn de juiste routedelen dan aan de juiste scenariomappen gekoppeld?
De routesegmenten (locatie van het leidingsegment) en de scenario’s worden in het routesegment ( ) aan 
elkaar gekoppeld. Het betreft het invoerveld ‘Model Group containing models for this segment’. Met kopiëren 
wordt de keuze meegekopieerd. Een kopieerfout is redelijk makkelijk gemaakt.

T19.3 Zijn de resulterende frequenties correct?
De scenario’s voor routes en leidingen betreffen vaak een frequentie per lengte-eenheid (meter). Voor routes 
hangt de invoer in SAFETI-NL af van drie invoerwaarden, en is dus relatief complex en foutgevoelig.  
De relevante invoerwaarden zijn:
• De failure frequency in het tabblad route segment van het routesegment.
• De keuze ‘per route segment’ of ‘per supplied length’ in het tabblad route segment van het routesegment.
•  De event probability in het tabblad Risk van het betreffende scenario in de Model group die hoort bij het 

betreffende routesegment.

DNV beveelt aan om eerst de som van de faalfrequenties voor alle relevante uitstroomscenario’s te bepalen, 
deze in te vullen als failure frequency bij het routesegment, en vervolgens de relatieve bijdrage van elk scenario 
(de fractie) in te vullen als event probability bij het scenario. Bijvoorbeeld:
•  De kans op breuk van een leiding is 5 × 10-7 per meter per jaar.
•  De kans op lek van een leiding is 1,5 × 10-6 per meter per jaar.
•  De totale kans op een uitstroming is dan 2 × 10-6 per meter per jaar. In het tabblad route segment van het 

routesegment wordt bij failure frequency de waarde 2 × 10-6 per jaar ingevuld en tevens de keuze ‘per supplied 
length’ en de waarde ‘1 meter’, zie onderstaande figuur.

•  De kans op een breuk is 5 × 10-7/2 × 10-6 = 0,25. Bij het scenario ‘breuk’ wordt in het tabblad Risk bij event 
probability 0,25 ingevuld.

•  De kans op een lek is 1,5 × 10-6/2 × 10-6 = 0,75. Bij het scenario ‘breuk’ wordt in het tabblad Risk bij event 
probability 0,75 ingevuld.

Een eenvoudigere methode die ook regelmatig gebruikt wordt, en ook de juiste uitkomsten geeft, is:
• Vul in het routesegment bij failure frequency de waarde 1 in, en ‘per supplied length’ 1 meter. 
•  Vul bij het scenario bij event probability de faalfrequentie per gekozen lengte-eenheid in. In het voorbeeld is 

dat 5 × 10-7 voor het scenario ‘breuk’ en 1,5 × 10-6 voor het scenario ‘lek’.

T19.4 Is de gekozen spacing of events acceptabel?
De risico’s van de route worden toebedeeld aan een discreet aantal uitstroompunten langs de route. 
De spacing of events bepaald de afstand tussen deze punten. De spacing of events moet beduidend kleiner zijn dan 
de effectafstanden. Een geschikte uitgangswaarde is 10 m. Waardes van 25 m of meer zijn alleen acceptabel 
als de effectafstand (1% letaliteit) voor het kleinste scenario (lek van de leiding) 100 m of meer is. 
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Opmerking 2 onder Tabel 29 van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi:

Terug naar de vragenlijst: 19. Routes

20. Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur 

Uitkomsten: uitstroomdebiet en uitstroomduur

T20.1 Voor breuk van een leiding of laad-/losarm/-slang 
Wat is uitstroomdebiet?
Wat is de uitstroomduur
Komen de waarden overeen met de toelichting in het rapport?

Het betreft hier de controle of het uitstroomdebiet en de uitstroomduur overeenkomen met de gewenste waarde. 
In SAFETI-NL wordt, met uitzondering van het Long Pipeline scenario, het uitstroomdebiet bepaald door de gatgrootte, 
de druk en temperatuur. De uitstroomduur hangt af van de inhoud van het systeem. Als het debiet of de uitstroomduur 
beïnvloed worden door de werking van pompen, compressoren of kleppen, dan moet die invloed in het model worden 
verwerkt.

De invloed van pompen, compressoren en kleppen is beschreven in hoofdstuk 4 van de Handleiding risicoberekeningen 
Bevi. Voor pompen en compressoren moet worden uitgegaan van de karakteristieken van de pomp of compressor. Als die 
niet bekend zijn, mag worden verondersteld dat het uitstroomdebiet 50% hoger is dan het ingestelde pompdebiet. 
De Handleiding schrijft voor dat het scenario breuk van een leiding of laad-/loasarm/-slang berekend moet worden met 
een Line Rupture model. Het gewenste uitstroomdebiet wordt bereikt door handmatig de druk te verhogen of verlagen. 
Vaak wordt gemakshalve een Fixed Duration Release gebruikt. In beide gevallen zijn invoerfouten snel gemaakt. Daarom moet 
voor de scenario’s leidingbreuk en breuk van een laad-/losarm/-slang altijd getoetst worden of de uitkomsten van 
SAFETI-NL overeenkomen met de bedoelingen.

Terug naar de vragenlijst: 20. Controle uitstroomdebiet en uitstroomduur
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21. Standalone pool fire model 

Het scenario plasbrand (Tabel 51 van de Handleiding) wordt meegenomen voor atmosferische tankauto’s of spoorwagens 
die op de verlaadplaats aanwezig zijn en een product bevatten dat ontvlambaar is (inclusief producten die zowel ontvlam-
baar als toxisch zijn).

Standalone pool fire model

T21.1 Is de juiste stof geselecteerd in het tabblad Material?
Het betreft de stof in de tankauto of spoorwagen die verondersteld wordt te falen door toedoen van de 
domino-gebeurtenis. Voor K1-vloeistoffen wordt de voorbeeldstof n-hexaan gebruikt. Voor K2-vloeistoffen 
wordt de voorbeeldstof n-nonaan gebruikt.

T21.2 Is de juiste event frequency ingevoerd in het tabblad Risk?
De standaard faalfrequentie (5,8×10-9 per uur) wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat de tankauto 
jaarlijks aanwezig is. Dit geldt ook voor K2-vloeistoffen; de bug in SAFETI die betrekking heeft op de ontste-
kingskans van K2-vloeistoffen is op dit scenario niet van toepassing.

T21.3 Is in het tabblad Flame shape de juiste plasdiameter ingevoerd?
De plasdiameter moet handmatig worden ingevoerd. In veel gevallen is het plasoppervlak begrensd door 
verhogingen of verdiepingen op de verlaadplaats. In dat geval moet de opsteller van de QRA toelichten/
onderbouwen wat het maximale plasoppervlak is. Zonder begrenzingen is het maximale plasoppervlak gelijk 
aan het volume van de tankauto gedeeld door de minimale plashoogte (0,005 m voor de ondergrond beton). 
De maximale plasdiameter kan ook bepaald worden met een ‘catastrophic rupture’ scenario.

T21.4 Is in het tabblad Flame shape gekozen voor ‘use flame shape correlation’ en voor base surface ‘on land’?
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf de vlamlengte en tilthoek in te voeren, maar dat is niet gewenst.

T21.5 Zijn in het tabblad Geometry de juiste XY-coördinaten ingevoerd?
Spreekt voor zich.

NB De invoerwaarden in het tabblad Radiation data zijn niet van invloed op de risicoberekening. Deze hoeven niet gecon-
troleerd te worden.

Terug naar de vragenlijst: 21. Standalone pool fire model
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22. Standalone Fireball model 

Het vuurbalscenario (Tabel 51 van de Handleiding) wordt gebruikt voor het 2e scenario Tabel 51, oftewel een BLEVE/
vuurbal van een transporteenheid onder druk die faalt ten gevolge van een domino-gebeurtenis tijdens de verlading van 
ontvlambare producten (inclusief producten die zowel ontvlambare als toxisch zijn). Zie eventueel ook de toelichting op 
9. Modelkeuze.

Standalone Fireball model

T22.1 Is de juiste stof geselecteerd in het tabblad Material?
Het betreft de stof in de tankauto of spoorwagen die verondersteld wordt te falen door toedoen van de 
domino-gebeurtenis

T22.2 Is de burst pressure aangevinkt en is de correcte waarde ingevoerd?
De burst pressure is de druk waarbij de tankauto of spoorwagen faalt. Voor LPG tankauto’s geldt 24,5 bar en 
voor LPG ketelwagens wordt 20,5 bar ingevoerd. Voor andere typen tankauto’s of spoorwagens moet de 
opsteller van de QRA zelf onderbouwen welke waarde geschikt is (het gebruik van de LPG-waarden ligt voor 
de hand). Zie ook paragraaf 3.3.6 van de Handleiding.

T22.3 Is de juiste event frequency ingevoerd in het tabblad Risk?
De standaard faalfrequentie (5,8×10-10 per uur) wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat de tankauto 
jaarlijks aanwezig is. Dit geldt ook voor K2-vloeistoffen; de bug in SAFETI die betrekking heeft op de ontste-
kingskans van K2-vloeistoffen is op dit scenario niet van toepassing.

T22.4 Is in het tabblad Fireball shape het veld ‘use shape correlation’ aangevinkt?
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf de eigenschappen van de vuurbal (warmte-intensiteit, straal en 
duur) in te voeren, maar dat is niet gewenst/toegestaan.

T22.5 Zijn in het tabblad Fireball shape de juiste massa en ‘vapor fraction’ ingevoerd?
De massa is gelijk aan de inhoud van de tankauto of spoorwagen. De vapor fraction betreft het deel van het 
product dat gasvormig is of direct flasht. De waarde ‘1’ geeft conservatieve uitkomsten en geldt als default. 
Als de gebruiker een andere waarde gebruikt, dan moet de herkomst daarvan in de rapportage worden 
toegelicht. NB De flashfractie kan bijvoorbeeld berekend worden met het ‘catastrophic rupture’ model. 

T22.6 Zijn in het tabblad Geometry de juiste XY-coördinaten ingevoerd?
Spreekt voor zich.

NB De invoerwaarden in het tabblad Radiation data zijn niet van invloed op de risicoberekening. Deze hoeven niet gecon-
troleerd te worden.

Terug naar de vragenlijst: 22. Standalone Fireball model
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23. Standalone Warehouse fire model 

Standalone Warehouse fire model

T23.1 Tabblad Warehouse materials:
• Is de gekozen voorbeeldstof representatief voor de opslag?
  In paragraaf 8.4 is hierover het volgende opgemerkt: “Bij (sterk) wisselende samenstelling, zoals bij 

seizoensgebonden producten, volstaat uiteraard niet een momentopname, maar moet gedurende een jaar 
op meerdere tijdstippen de samenstelling worden vastgesteld. De uiteindelijk berekende risico’s zijn 
bepalend voor de ruimtelijke ordening en daarom moeten de risicobepalende factoren wel goed in de 
Wm-vergunning zijn vastgelegd. De gemiddelde samenstelling moet in overleg met het bevoegd gezag 
bepaald worden. Uitgangspunt hierbij is de vergunde situatie, zodat de gemiddelde samenstelling niet mag 
worden overschreden gedurende het jaar.”

  Verpakkingsmaterialen worden niet los in kaart gebracht. Aangenomen wordt dat het gewicht van 
verpakkingsmaterialen ten opzichte van het gewicht van de opgeslagen stoffen beperkt is.

•  Zijn de ingevoerde massa en fractie actieve stof correct?
  De ingevoerde massa betreft de hoeveelheid (massa) die volgens de vergunning mag worden opgeslagen. 

De fractie actieve stof betreft de fractie stoffen die meedoet in de brand. Standaard wordt aangenomen dat 
alle stoffen meebranden (fractie actieve stof = 1). Alleen als er grote hoeveelheden onbrandbare stoffen 
zijn, zoals water, dan kan een lagere waarde worden gebruikt. De niet-actieve stoffen worden niet 
meegenomen in de bepaling van de samenstelling van representatieve stof.

T23.2 Tabblad Building:
•  Is Roof/Lee effect aangevinkt? 

Het effect van de lijwervel dient altijd (!) meegenomen te worden.
•  Zijn voor de hoogte, lengte en breedte de waarden van het omhullende gebouw gekozen? 

Het betreft de eigenschappen van het omhullende gebouw waarin de opslag zich bevindt. Dit omhullende 
gebouw kan groter zijn dan de opslagruimte met gevaarlijke stoffen. De lengte en de breedte hebben 
betrekking op het bruto vloeroppervlak en worden gelijk gekozen (alsof het gebouw vierkant is). Voorbeeld: 
als het vloeroppervlak 25×40=1000 m2 is, dan wordt voor de lengte en de breedte √1000 = 31,62 m ingevoerd.

•  Zijn de ingevoerde maximale lengte en breedte van het gebouw niet groter dan 50 meter? 
Het maximaal in te voeren oppervlak is 50 x 50 meter.

•  Is de opslag onderdeel van een groter gebouw? 
Als het omhullende gebouw groter is dan de opslag, dan wordt de optie ‘warehouse is part of a larger building’ 
aangevinkt. Bij warehouse area en warehouse heigth worden dan de eigenschappen van de opslag ingevoerd. 
De ingevoerde waarde voor de warehouse area mag niet groter zijn dan 2500 m2.

T23.3 Tabblad Fire scenario’s:
•  Is ‘use PGS-15 scenario’s’ aangevinkt? 

De optie ‘use PGS-15 scenario’s’ zorgt ervoor dat de modellering overeenstemt met de uitgangspunten van 
de Handleiding. Als er geen vinkje is geplaatst, dan wijkt de modelleur af van de Handleiding. De standaard 
scenario’s zijn al opgenomen in de software. Voor de opslag van spuitbussen is maatwerk nodig en mag 
(moet) worden afgeweken van de standaardscenario’s.

•  Is het juiste brandbestrijdingssysteem geselecteerd? 
Spreekt voor zich. NB de nummering is identiek aan de nummering van Tabel 61 van de Handleiding.

•  Is correct ingevoerd of de deuren automatisch sluiten of handmatig gesloten worden? 
‘Manual closing’ wordt gebruikt voor deuren die handmatig gesloten moeten worden, ‘automatic closing’ voor 
automatisch sluitende deuren.

•  Is correct ingevuld of in de opslag ook K1/K2 producten worden opgeslagen, en zo ja, welke gewichtsfractie? 
Als in de opslag ook ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen (ADR klasse 3), dan moet de optie ‘K1/K2 
liquids stored’ worden aangevinkt en moet worden aangegeven welke gewichtsfractie van de opslag 
ontvlambare vloeistoffen betreft.

T23.4 Tabblad Geometry: zijn de juiste XY-coördinaten ingevoerd?
Spreekt voor zich.

Terug naar de vragenlijst: 23. Standalone Warehouse fire model
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Toelichting Controle van de uitkomsten

24. Plaatsgebonden risicocontouren 

Voor het genereren van PR-contouren, moet je het hoogste niveau in het RunRow menu selecteren. Als je bijvoorbeeld 
alleen ‘Dag’ selecteert, dan krijg je alleen het plaatsgebonden risico voor de dagsituatie te zien. Verder moeten de resultaten 
beschikbaar zijn (blauwe RunRows).

De contouren hebben betrekking op de meest linker geselecteerde kolom met RunRow factors. Controleer dus altijd vooraf 
welke RunRow factors geselecteerd zijn.

Genereer de contouren met de optie View/Risk contours.

Uitkomsten: PR-contouren

24.1 Kun je de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren reproduceren?

Als je de ligging van de contouren niet kunt reproduceren, dan zijn er twee mogelijkheden. De contouren die in 
het QRA rapport staan kloppen niet, of het verkeerde bestand is toegestuurd. Beide mogelijkheden zijn reden 
to zorg.

24,2 Is de PR 10-6-contour voldoende vloeiend (niet hoekig of bloemvormig)?

Een goede contour hoort vloeiend te zijn. Als de contour hoekig is, dan zijn er twee mogelijkheden. De step size 
is niet goed gekozen (zie onderdeel 5. De Parameters tab) of het risicogrid dat SAFETI-NL zelf bepaald, 
is ongeschikt. De omvang van het risicogrid kun je in beeld brengen door PR-contouren aan te maken en 
vervolgens in het scherm op de rechter muisknop te klikken en te kiezen voor Risk en grids. Als het grid veel 
groter is dan de contouren dan kun je de resolutie voor de contourberekening verfijnen via Options, Preferences, 
Risk, vervolgens tabblad Contours en de optie ‘Maximum number of cells’. Verander de defaultwaarde in een 
hogere waarde (bijvoorbeeld 250.000). Als de contour bloemvormig is, dan is waarschijnlijk het aantal "wind 
subdivisions per sector" te laag. Dit aantal kan verhoogd worden in de General risk parameters.

Terug naar de vragenlijst: 24. PR-contouren
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25. FN-curve 

Voor het genereren van de groepsrisicocurve, moet je het hoogste niveau in het RunRow menu selecteren. Als je bijvoor-
beeld alleen ‘Dag’ selecteert, dan krijg je alleen het groepsrisico voor de dagsituatie te zien. Verder moeten de resultaten 
beschikbaar zijn (blauwe RunRows).

Er kunnen meerdere curven in één grafiek gepresenteerd worden, namelijk voor elke geselecteerde combinatie van 
RunRow factors een curve. De aanduiding volgt de nummering van de kolommen met RunRow factors, dus Combination 1, 
combination 2, enz. Genereer de contouren met de optie View/FN curve.

Terug naar de vragenlijst: 25. FN-curve

26. Risk ranking reports 

Voor het genereren van risk ranking reports, moet je het hoogste niveau in het RunRow menu selecteren. Als je bijvoorbeeld 
alleen ‘Dag’ selecteert, dan krijg je alleen het risk ranking report voor de dagsituatie te zien. Verder moeten de resultaten 
beschikbaar zijn (blauwe RunRows).

Genereer het rapport met de optie View/Individual risk ranking report of View/Societal risk ranking report.

Terug naar de vragenlijst: 26.  Risk ranking reports

27. Summary maximum effect zones report 

Voor het genereren van het Summary maximum effect zones report, moet je het hoogste niveau in het RunRow menu selecteren. 
Als je bijvoorbeeld alleen ‘Dag’ selecteert, dan krijg je alleen het risk ranking report voor de dagsituatie te zien. Verder moeten 
de resultaten beschikbaar zijn (blauwe RunRows) en mogen er geen RunRows uitgegrijsd zijn.

Genereer het rapport met de optie Output/Summary maximum effect zones...

Terug naar de vragenlijst: 27.  SMEZ report
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Veelvoorkomende fouten 
Algemeen 

1.  Verkeerde selectie van scenario’s. Fouten met het selecteren van scenario’s zijn gemakkelijk gemaakt, met name als 
het PSU bestand groot is, een complexe opbouw heeft, en als meerdere varianten (vergunde situatie en aangevraagde 
situatie) met hetzelfde bestand worden doorgerekend.

2.  Verkeerde faalfrequenties in combinatie met RunRow factoren. Faalfrequenties en RunRow factoren worden onderling 
vermenigvuldigd. Dit gaat goed als een scenario voor meerdere RunRows geselecteerd is (bijvoorbeeld Dag en Nacht) 
en de som van de bijbehorende RunRow factoren 1 is (0,44+0,56 =1). Als een scenario slechts voor één RunRow 
geselecteerd is, of voor een beperkt aantal RunRows die niet optellen tot 1, dan is waakzaamheid nodig. Zie ook het 
voorbeeld bij de toelichting op 10.1 (T10.1).

3.  De stapgrootte voor het uitvoeren van effectberekeningen sluit niet aan bij de omvang van de risicocontouren. 
Voor toxische stoffen is de ‘toxic step size’ standaard 25 m. Deze defaultwaarde is niet geschikt voor kleine effectafstanden 
en dito risicocontouren. Als de effectafstand van een mogelijk bepalend scenario kleiner is dan 100 m, dan moet de 
‘toxic step size’ verlaagd worden tot 5 m of 10 m.

4.  In de berekening is uitgaan van feitelijke hoeveelheden in plaats van vergunde hoeveelheden.
5.  Voor de berekening van het groepsrisico is uitgegaan van de huidige bebouwing en is niet gekeken naar het 

bestemmingsplan.

Opslag en verlading 

1.  Scenario’s met betrekking tot het falen van de pomp zijn niet meegenomen. NB in tegenstelling tot opslag en verlading 
wordt het falen van de pomp voor tankautoverlading níet als apart scenario meegenomen.

2.  Voor het instantaan falen is vergeten het plasoppervlak te vergroten tot 150% van het tankputoppervlak.
3.  Onvoldoende duidelijkheid over de invloed van de pomp? Wordt voor het verladen een pomp gebruikt, en zo ja, hoe 

reageert de pomp op het eventuele wegvallen van de druk? NB standaard wordt aangenomen dat het pompdebiet met 50% 
toeneemt. Dit moet in de rapportage vermeld zijn.

4.  Onduidelijke vervolgfactoren en tijdsfracties voor verlading: in de QRA worden waarden gebruikt voor het aantal 
verladingen per jaar, voor de duur van de verlading en voor de aanwezigheidsduur van een tankauto, waarvan de 
status/herkomst onduidelijk is en waarvan niet duidelijk is of ze toekomstvast zijn.

5.  Verkeerde aannames met betrekking tot het isoleren van systemen:
 a.  het stoppen van een pomp of het sluiten van een toevoerklep wordt gezien als volledige (tweezijdige) isolatie;
 b.  meerdere manieren om een systeem te isoleren, zoals automatische detectie en noodstop door een aanwezige 

chauffeur, worden gezien als onafhankelijke gebeurtenissen, maar zijn niet onafhankelijk (bijvoorbeeld doordat 
dezelfde afsluitklep gebruikt wordt);

 c.  ook voor lekkage wordt isolatie meegenomen terwijl het detectiesysteem niet sensitief genoeg is om lekkages te 
detecteren.

6.  Verkeerde faalkansen voor scenario’s met routes (zoals leidingen). Faalfrequenties voor routes zijn lastig omdat ze 
afhangen van zowel de ‘event frequency’ die voor de route wordt gespecificeerd als van de ‘event probability’ die bij het 
specifieke scenario wordt ingevoerd. Zie ook de toelichting bij het gebruik van routes (T18).

7.  Voor ontvlambare stoffen in het algemeen (gassen, tot vloeistof verdichte gassen en vloeistoffen):
 a.  Verkeerde kans op directe ontsteking. Voor de kans op directe ontsteking kan worden aangegeven of het een 

stationaire installatie betreft of een transporteenheid (zie 10.2 en de bijbehorende toelichting). In de praktijk wordt 
nog wel eens vergeten dit invoerveld aan te passen.

8. Specifiek voor ontvlambare tot vloeistof verdichte gassen:
 a.   voor het instantaan falen van een bovengrondse druktank zonder terp is vergeten de faaldruk van de tank (ves-

sel burst pressure) aan te vinken en in te voeren (zie 11.3).
 b.   voor ondergrondse tanks of ingeterpte tanks is vergeten de mogelijkheid van een BLEVE uit te vinken (ignore fireball 

risk, zie 10.4). 
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Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS-15)

1.  Onvoldoende onderbouwing van de gekozen representatieve stof.
2. Geen rekening gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen (ADR klasse 3).
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