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Inleiding 

Deze notitie beschrijft de rekenmethode voor LNG-bunkerstations die Brzo-

plichtig zijn1. Uitgangspunt van de rekenmethode is de Handleiding Risicobere-

keningen Bevi (HRB) die voorgeschreven is in de Regeling externe veiligheid 

inrichtingen [1]. Deze notitie geeft een nadere invulling van de Handleiding. 

Afwijkingen van de Handleiding worden onderbouwd aangegeven. Aangenomen 

wordt dat het bunkerstation voldoet aan de voorschriften van PGS 33-2 [2]. 

 

Een LNG-bunkerstation is bedoeld voor zee- en binnenvaartschepen om LNG als 

brandstof te tanken (bunkeren). Daarnaast zijn op een bunkerstation terminal-

activiteiten mogelijk2. De in Nederland voorziene bunkerstations liggen op de 

wal, aan de kade of op een (mobiel) drijvend ponton. 

 

De rekenmethode is juridisch gezien niet van toepassing voor bunkeractiviteiten 

op niet-Bevi-plichtige inrichtingen en voor schip-naar-schip activiteiten buiten 

een inrichting. In voorkomende gevallen kan de rekenmethode mogelijk wel 

worden gebruikt. Bij twijfelgevallen geeft het bevoegd gezag aan waar het over-

gangspunt ligt. Als specifieke LNG-tankstation activiteiten van toepassing zijn op 

een LNG-bunkerstation, is voor die activiteiten de rekenmethode voor LNG-

tankstations van toepassing [3]. 

 

Er zijn diverse uitvoeringen mogelijk van bunkerstations. De in de rekenmethode 

genoemde (parameter)waarden, factoren en aantallen zijn daarom alléén ter 

illustratie3. Voor alle activiteiten van de aangevraagde situatie moeten deze pa-

rameters bepaald worden.  

 

Hoofdstukken 1 tot en met 4 beschrijven de scenario’s voor de diverse onderde-

len die op een LNG-bunkerstation aanwezig (kunnen) zijn, te weten de opslag-

tank, transportmiddelen, leidingen en pompen. Hoofdstuk 5 beschrijft de scena-

rio's die direct gerelateerd zijn aan verlading van of naar een opslagtank, tank-

auto of (tank)schip. In hoofdstuk 6 worden diverse parameters beschreven voor 

de invoer in het rekenprogramma SAFETI-NL en hoofdstuk 7 geeft aanwijzingen 

hoe om te gaan met situaties die maatwerk vereisen. 

 

Bijlage 1 bevat een globale beschrijving van een LNG-bunkerstation, de mogelij-

ke activiteiten en de daaraan verbonden QRA scenario’s. Bijlage 2 en Bijlage 3 

geven uitwerkingen hoe effectieve leidingdiameters en –lengtes te bepalen. Bij-

lage 4 tenslotte geeft de onderbouwing van de keuzes die zijn gemaakt tijdens 

het opstellen van de rekenmethode.  

  

                                                
1 Het Brzo geldt vanaf een gezamenlijke inhoud van 50 ton LNG van alle gekoppelde systemen [2].  
2  Een terminal kan gezien worden als een combinatie van tank-, laad- en overslagstation. 
3  Voorbeelden zijn de temperatuur van het LNG, hoeveelheden, aanwezigheidsduur, diameters enz. Faalfre-

quenties en scenario’s vallen hier niet onder. 
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1 Opslagtank 

Het LNG wordt opgeslagen in een drukvat. Aangenomen wordt dat dit een geïso-

leerde, dubbelwandige liggende of staande cilinder is die bovengronds is ge-

plaatst. De scenario’s voor het falen van de opslagtank zijn gegeven in Tabel 1 

[1]. 

 

Tabel 1 Scenario’s voor de opslagtank. 

Scenario Frequentie (per jaar) 

Instantaan falen 5 × 10-7 

10 minuten uitstroming 5 × 10-7 

10 mm gat 1 × 10-5 

 

Opmerking: 

- Het scenario voor het openen van een drukveiligheid wordt niet meegenomen 

omdat het openen van een drukveiligheid niet leidt tot een emissie met risi-

co’s voor de omgeving (zie Bijlage 4). 
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2 Transportmiddelen 

2.1 Tankauto 

De uitvoering van een tankauto is een dubbelwandig vacuüm-geïsoleerd druk-

vat4. De scenario’s voor het intrinsiek falen van de tankauto zijn vermeld in Ta-

bel 2 [1]. De faalfrequenties moeten worden gecorrigeerd voor het aantal trans-

porteenheden en de tijdsfractie dat tankauto’s op jaarbasis aanwezig zijn. 

 

Tabel 2 Scenario’s voor de tankauto. 

Scenario Basisfrequentie (per jaar) 

Instantaan falen  5 × 10-7 

Grootste aansluiting  5 × 10-7 

 

Opmerkingen: 

- Voor de inhoud van de tankauto wordt uitgegaan van een maximale vulgraad 

van 95% bij een insteldruk van de veerveiligheid5. Voor een insteldruk van 9 

barg (-124 °C) is de effectieve inhoud van de tankauto 13.640 kg (38 m3 

LNG met een dichtheid van 358,9 kg/m3) [3]. Bij -150 ºC komt deze massa 

overeen met een volume van 33,7 m3 LNG. 

- In afwijking van het HRB wordt voor het scenario instantaan falen geen ver-

hoogde barstdruk gedefinieerd voor het vervolgscenario BLEVE [3]. 

2.2 Schip 

Als een schip dat LNG komt lossen of beladen niet in een insteekhaven ligt, kan 

aanvaring door een ander schip leiden tot een continu uitstroming [1]. Het sce-

nario is afhankelijk of het LNG aanwezig is als tot vloeistof verdicht gas of als tot 

vloeistof gekoeld gas, zie Bijlage 4. De scenario’s voor beide typen tanks staan 

weergegeven in Tabel 3 en Tabel 4. De brandstoftanks van het schip dragen niet 

significant bij aan de risico’s, zie Bijlage 4.  

 

Tabel 3 Scenario’s voor een schip met tot vloeistof verdicht LNG.  

Scenario Frequentie 

Continu vrijkomen van 180 m3 in 1800 s 0,00012  f0 

Continu vrijkomen van 90 m3 in 1800 s 0,025  f0 

 

Tabel 4 Scenario’s voor een schip met tot vloeistof gekoeld LNG.  

Scenario Frequentie 

Continu vrijkomen van 126 m3 in 1800 s 0,00012  f0 

Continu vrijkomen van 32 m3 in 1800 s 0,025  f0 

 

Opmerkingen: 

- Voor de berekening van f0  zie [1]. 

                                                
4 De RID/ADR/ADN Joint Meeting heeft in 2013 voor het wegtransport van LNG het gebruik van een vacuüm 

geïsoleerde tank en de uitfasering van enkelwandige tanks voorgeschreven. Zie onder III punt 7 van: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-132e.pdf 
5 Het ADR schrijft voor: een tankauto met gesatureerde vloeistof heeft een maximale netto-inhoud van 95% 

van de dichtheid behorende bij de afsteldruk van de veerveiligheid. 
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- De frequenties zijn afgeleid op basis van casuistiek voor binnenvaartschepen 

[4, 17]. Als op de naast gelegen vaarweg meer dan 10 % van de scheepsbe-

wegingen afkomstig is van zeevaartschepen, is maatwerk nodig. 

- Voor de verlaadduur wordt aanbevolen om uit te gaan van de gehele aanwe-

zigheidsduur van het schip dus inclusief de tijd voor aan- en wegvaren. Deze 

nadere invulling van het HRB is in lijn met de rekenmethode voor LPG- en 

LNG-tankstations die voor aanrijding van de tankauto uitgaan van de gehele 

aanwezigheidsduur. Zie ook § 5.2. 

- Bij tot vloeistof gekoeld LNG zal vanwege de geringe dampspanning mogelijk 

een kleinere hoeveelheid LNG vrijkomen. Afwijken van de hoeveelheden ver-

meld in Tabel 4 is mogelijk bij voldoende onderbouwing.  

- Voor schepen zijn er geen scenario’s voor intrinsiek falen [1]. 
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3 Leidingen 

Voor leidingen met een diameter < 75 mm die LNG transporteren op de in-

richting, zijn de scenario’s gegeven in Tabel 5 [1]. De faalfrequenties moeten 

gecorrigeerd worden voor de lengte van de leiding en de gebruiksfractie van de 

leiding. 

 

Tabel 5 Scenario’s voor de leidingen. 

Scenario Faalfrequentie (per meter per jaar) Reductiefactor6 

 Bovengronds Ondergronds  

Breuk, inblok 
1 × 10-6 5 × 10-7 

0,999 

Breuk inblok faalt 0,001 

Lek 5 × 10-6 1,5 × 10-6 n.v.t. 

 

Opmerking: 

- Bij aanwezigheid van een ingeblokte LNG-leiding is er via de dampretour een 

open verbinding met de LNG opslagtank7. Voor de modellering moet dan 

worden uitgegaan van de volledige inhoud van de ingeblokte leiding en van 

horizontale uitstroming bij de maximaal toelaatbare werkdruk van de tank. 

- In geval van breuk van de leiding wordt automatisch gedetecteerd en inge-

grepen. De uitstroming wordt dan beperkt tot 120 seconden. De faalkans van 

het automatisch ingrijpen is 0,001. Hiervoor zijn de voorwaarden van § 

4.2.2.2 van Module C van de HRB van toepassing. 

 

  

                                                
6
 De reductiefactor is de kans op bijvoorbeeld menselijk of automatische ingrijpen waarmee de gecorrigeerde 

faalfrequentie wordt vermenigvuldigd.  
7
 PGS 33-1 vereist hiervoor via voorschrift 2.2.15 de aanwezigheid van een drukveiligheid.  
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4 Pomp 

De scenario’s voor de pomp bij de opslagtank en bij de eventuele buffervaten 

zijn gegeven in Tabel 6. De faalfrequenties moeten gecorrigeerd worden voor de 

de gebruiksfractie van de pomp. Deze is afhankelijk van de aflevertijd. 

 

Tabel 6 Scenario’s voor de pomp bij het opslagvat. 

Scenario Basisfaalfrequentie (per jaar) 
Reductie-

factor 

 Pomp zonder pakking Pomp met pakking  

Breuk pomp, Inblok 
1 × 10-5 1,0 × 10-4 

0,999 

Breuk pomp, Inblok faalt 0,001 

Lek pomp (10% diameter)  5 × 10-5 4,4 × 10-3 n.v.t. 

 

Opmerkingen: 

- Aangenomen is dat een noodstopvoorziening aanwezig is met een automati-

sche detectie (faalkans 0,001 per aanspraak met een reactietijd van 120 se-

conden). Bij afwezigheid van de noodstopvoorziening vervalt in Tabel 6 het 

scenario Breuk pomp – Inblok en wordt voor de faalfrequentie voor het sce-

nario Breuk pomp – Inblok faalt de basisfaalfrequentie genomen zonder re-

ductiefactor. 

- Het breukscenario wordt gemodelleerd als een breuk in de toevoerleiding 

(Line Rupture). Het lek in de pomp wordt gemodelleerd als een lek in een 

vat.  

- Bij gebruik van een dompelpomp vervallen deze scenario’s, omdat het falen 

van de pomp niet leidt tot het vrijkomen van LNG. 
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5 Verlading 

5.1 Laad- of losslang en laad- of losarm 

 

Voor het verladen en bunkeren worden in de praktijk laad- en losslangen, laad- 

en losarmen en afleverslangen van diverse diameters gehanteerd [5]. De scena-

rio’s voor het falen van slangen en armen zijn gegeven in Tabel 7 [1,3].  

 

Tabel 7 Scenario’s voor het falen van slangen en armen. 

Scenario Basisfrequentie (per uur) 
Reductie-

factor 

 Slang metaal Slang composiet Arm  

Breuk, ingrijpen operator 
4 × 10-6 4 × 10-7 3 × 10-8 

0,9 

Breuk, ingrijpen faalt 0,1 

Lek  4 × 10-5 4 × 10-5 3 × 10-7 n.v.t. 

 

Opmerkingen: 

- Schepen die gevaarlijke stoffen komen laden of lossen en buiten de inrich-

tingsgrens liggen, moeten in een QRA meegenomen worden voor de duur dat 

ze fysiek met de inrichting verbonden zijn. Gedurende de verladingsactiviteit 

is er immers sprake van een technische binding tussen schip en inrichting 

(een ‘functionele binding’) [6].  

- Voor operatoringrijpen geldt een uitstroomduur van 120 seconden en een 

kans op niet-ingrijpen van 0,1 als wordt voldaan aan de vijf voorwaarden uit 

de HRB module C, § 4.2.6. Anders geldt een uitstroomduur van 30 minuten. 

- Bij voldoende onderbouwing kan gekozen worden voor automatische detectie 

met een kans op niet ingrijpen van 0,001. 

- De breukscenario’s worden gemodelleerd als een Line Rupture met een uit-

stroming gelijk aan het standaard verlaaddebiet (geen pump head) [3].  

- Bij de breukscenario’s moet rekening gehouden worden met de terugstro-

ming uit de ladende tank (opslagtank, tankauto en lading- of brandstoftank 

van het schip), zie Hoofdstuk 68. Hierbij kunnen maatregelen worden meege-

nomen, bijvoorbeeld terugslagkleppen (5 seconden uitstroming, faalkans 

0,06) of een drukverschil (Δp)-meting. De effecten hiervan op de sluittijd en 

op de faalkans (probability of failure on demand) moeten worden verant-

woord. Hiervoor zijn de voorwaarden van § 4.2.2.2 van Module C van de HRB 

van toepassing.  

- Aangenomen wordt dat LNG-verlading plaats vindt met composietslangen en, 

bij verlading via een ponton, mogelijk ook met zogenaamde flexibele metalen 

leidingen. Voor de verantwoording van de faalfrequenties zie Bijlage 4. 

- Breuk van laad- en losslangen en laad- en losarmen door externe impact is 

onderdeel van de scenario’s. Voor hoog nautisch verkeer (> 105 schepen per 

jaar) is maatwerk nodig. 

                                                
8 Terugstroming wordt meegenomen bij breuk van slangen en armen en bij breuk van de vulleiding van het 

opslagvat. Hierbij moet onderbouwd worden waarop de nalevering is gebaseerd bijvoorbeeld bij verlading 

over meerdere slangen/armen. Aangenomen wordt dat terugstroming voor de overige leidingen niet rele-

vant is.  
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5.2 Tankauto  

Tijdens verlading van een tankauto kan een langdurige lekkage van LNG ont-

staan, die bij ontsteking tot een warme BLEVE van de tankauto kan leiden [1]. 

Het scenario is gegeven in Tabel 8. De faalfrequentie moet gecorrigeerd worden 

voor de verlaadduur van de tankauto. 

 

Tabel 8 Scenario warme BLEVE ten gevolge van een brand tijdens de verlading. 

Scenario Basisfrequentie (per uur) Reductiefactor 

BLEVE tankauto  5.8 × 10-10 0,05 

 

Opmerkingen:  

- Bij een verlaadduur van 30 minuten geldt een aanwezigheidsduur van de 

tankauto van 45 minuten9 [14]. 

- Voor de frequentie geldt een additionele reductiefactor 0,05 vanwege de 

aanname dat een dubbelwandige tankauto overeenkomt met een BLEVE re-

sistente LPG-tankauto [3]. 

- De BLEVE wordt gemodelleerd als een warme BLEVE met barstdruk 11,1 barg 

(1,21 maal de insteldruk van het veiligheidsventiel). 

5.3 Pomp 

Voor het falen van de pomp van de tankauto of het schip, zijn de scenario’s ge-

geven in Tabel 9. Dit is afwijkend van de scenario’s voor verlading in de HRB, zie 

Bijlage 4. Er is onderscheid gemaakt in type pomp (met of zonder pakking). De 

faalfrequenties moeten gecorrigeerd worden voor de gebruiksfractie van de 

pomp. 

 

Tabel 9 Scenario’s voor het falen van de pomp voor verlading met operator in-

grijpen. 

Scenario Basisfaalfrequentie (per jaar) Reductiefactor 

 
Pomp zonder 

pakking 

Pomp met  

pakking 
 

Breuk pomp, ingrijpen operator 
1 × 10-5 1 × 10-4 

0,9 

Breuk pomp, ingrijpen faalt 0,1 

Lek pomp 5 × 10-5 4,4 × 10-3 n.v.t. 

 

Opmerkingen: 

- Voor operatoringrijpen geldt een uitstroomduur van 120 seconden en een 

kans op niet ingrijpen van 0,1 als wordt voldaan aan de vijf voorwaarden uit 

de HRB module C, § 4.2.6. Anders geldt een uitstroomduur van 30 minuten.  

- Bij voldoende onderbouwing kan gekozen worden voor automatische detectie 

met een kans op niet ingrijpen van 0,001. 

- Wanneer op schepen submerged (= dompel)pompen worden toegepast, ver-

vallen deze scenario’s, omdat falen niet leidt tot het vrijkomen van LNG [7]. 

- Het scenario pompbreuk wordt gemodelleerd als uitstroming uit een toevoer-

leiding aan de zuigzijde van de pomp. Aanname daarbij is dat bij breuk de 

pomp afslaat waardoor de tegendruk wegvalt (geen pump head). 

                                                
9  Dit is conform de LPG-rekenmethode [14]. De daarin afgeleide kansen voor een BLEVE gelden echter voor 

50 uur aanwezigheid. 
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5.4 Vulleiding 

Het LNG wordt vanuit de slang of arm via een vulleiding naar een opslagtank, 

tankauto of schip verpompt. De scenario’s voor het falen van de vulleiding met 

een diameter < 75 mm zijn gegeven in Tabel 10. De faalfrequenties moeten 

gecorrigeerd worden voor de lengte van de leiding en de gebruiksfractie van de 

leiding. 

 

Tabel 10 Scenario’s voor de vulleiding van de opslagtank. 

Scenario Basisfaalfrequentie (per meter per jaar) 
Reductie-

factor 

 Bovengronds Ondergronds  

Breuk, ingrijpen operator 1,0 × 10-6 

 

5,0 × 10-7 

 

0,9 

Breuk, ingrijpen faalt 0,1 

Lek met een effectieve diameter 

van 10% van de nominale diame-

ter maximaal 50 mm. 

5,0 × 10-6 1,5 × 10-6 n.v.t. 

 

Opmerkingen: 

- Voor operatoringrijpen geldt een uitstroomduur van 120 seconden en een 

kans op niet ingrijpen van 0,1. Deze uitstroomduur geldt alleen als wordt 

voldaan aan de vijf voorwaarden uit de HRB module C, § 4.2.6 en als de ope-

rator de gehele slang altijd kan overzien10. Anders geldt een uitstroomduur 

van 30 minuten. 

- De gebruiksduur van de leiding is gelijk aan de verlaadduur. 

- Bij de breukscenario’s moet rekening gehouden worden met terugstroming, 

zie § 5.1. 

 

  

                                                
10   Achtergrond van deze aanvullende voorwaarde is dat de leiding tientallen meters lang kan zijn.
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6 Modelleeraspecten 

Bij invoering in SAFETI-NL moet - aanvullend op de HRB - rekening worden ge-

houden met de volgende modelleeraspecten: 

 

1. Wanneer het aantal insluitsystemen groot is, kan een subselectie worden 

uitgevoerd.  

 

2. LNG wordt gemodelleerd als methaan bij -150 °C en als een saturated liquid. 

Hier is een aantal uitzonderingen op, zie Tabel 11.  

 

Tabel 11 Verschillende modelleerwijzen van LNG in SAFETI-NL. 

Scenario Temperatuur (°C) Druk (barg) 

Standaard -150 Saturated liquid 

Verladen via overdruk creëren door 

voordruk (zie § 5.1 en 5.4) [3] 

-150 Pressurized 

Falen van een schip met tot vloeistof 

verdicht LNG (zie § 2.2) 

-150 Pressurized 

Falen van een schip met tot vloeistof 

gekoeld LNG (zie § 2.2) 

-162 Atmospheric Pressure  

 

3. De temperatuur van het LNG in een insluitsysteem (tank, schip, opslagvat, 

etc.) is afhankelijk van de temperatuur van het LNG waarmee deze gevuld is. 

Daarnaast wordt de temperatuur beïnvloed door de verblijftijd van het LNG in 

het insluitsysteem aangezien er sprake kan zijn van warmte-inlek. Een waar-

de van -150 °C (1,4 barg) is voldoende conservatief, zie Bijlage 4.  

 

4. Indicaties voor de hoogte van de vloeistofkolom (tankhead) zijn 1 meter voor 

de tankauto, 4 meter voor een horizontaal opslagvat, 12 meter voor een ver-

ticaal opslagvat, 2 meter voor buffervaten en 7 meter voor een schip. 

 

5. Wanneer naast uitstroming ook terugstroming uit een ladende tank mogelijk 

is8, moet het totale uitstroomdebiet gelijk zijn aan de som van het uitstroom-

debiet en het terugstroomdebiet. Deze combinatie van uitstroming en terug-

stroming leidt tot een grotere totale uitstroming, echter zonder dat dit de uit-

stroomsnelheid en lengte van de fakkel verhoogt. Modelleren hiervan in SA-

FETI-NL kan op twee manieren: 

I. Gebruik van het vessel/pipe model en rekenen met een effectieve lei-

dingdiameter [3]. 

II. Gebruik te maken van een user defined source11. 

 

Ad I  

De wijze van het berekenen van een effectieve leidingdiameter is afhankelijk 

van de manier van verladen en is van toepassing op alle activiteiten die in 

Tabel 13 van Bijlage 1 vermeld staan. Bijlage 2 bevat uitgewerkte voorbeel-

den van de berekening en een indicatie van de effectieve leidingdiameters.  

 

 

                                                
11  HRB, module B, § 3.2, opmerking 1. 
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Ad II  

Een user defined source (UDS) wordt met name toegepast wanneer de uit-

stroomtijd van een of beide zijden van de breuk korter is dan 20 seconden. 

Voorwaarde voor het toepassen van UDS is dat de herkomst van de gehanteerde 

gegevens (scenario, invoerwaarden) helder en eenduidig vermeld staan in het 

QRA-rapport en in de rekenfile (psu-file).  

  



Interim rekenmethode LNG-bunkerstations, versie 1.0, 18 december 2014  

 

 Pagina 15 van 34 

 

 

7 Indicatieve lijst van situaties voor maatwerk 

Tabel 12 bevat een indicatieve lijst van situaties die aanpassing van bepaalde 

scenario’s en/of parameters kunnen eisen. Aangegeven is op welke wijze de 

berekening aan te passen is. 

 

Tabel 12 Alternatieve uitvoeringen en berekeningswijzen. 

 Uitvoering Berekeningswijze 

1 Externe impact van het LNG 

leverend schip is mogelijk en 

op de naast gelegen vaarweg 

is meer dan 10 % van de 

scheepsbewegingen afkomstig 

van zeevaartschepen. 

Bespreek de wijze van modellering (botsingscena-

rio’s) met RIVM. 

2 Veel nautisch verkeer (> 105 

schepen/jaar) kan onder-

schatting van de kans op het 

scenario breuk van de slang 

door aanvaring geven. 

Bespreek de wijze van modellering (botsingscena-

rio’s) met RIVM. 

3 Er is sprake van een zgn. 

“wisselsysteem” waarbij een 

opslagvat niet wordt gevuld, 

maar wordt gewisseld voor 

een vol vat (tijdelijke LNG-

bunkerstations12). 

De scenario’s voor de verlading vervallen. Hiervoor 

in de plaats komen de scenario’s voor de ‘overslag’ 

van de tankcontainer [8]. 

Er moet beschouwd worden of er nog andere rele-

vante risico’s zijn (doorboring door vorkheftruck, 

vallen van hoogte). 

4 Aanleveren van LNG in con-

tainers voor gebruik als 

brandstof op schepen.  

Bespreek de wijze van modellering met RIVM. 

5 Aanleveren van LNG via buis-

leidingen (Pipeline to Ship) 

Bespreek de wijze van modellering met RIVM.  

6 Aflevering vanaf een (mobiel ) 

drijvend ponton waarop naast 

de afleverinstallatie ook de 

opslagvaten staan13. 

Bespreek de wijze van modellering met RIVM. 

 

 

   

                                                
12

 Over de hiervoor gebruikte tankoplegger en multipurpose tankcontainer is de informatie beperkt (beschrij-

ving, inhoud, ADR eisen, voorzieningen/ maatregelen etc.). 
13

  Het toegenomen gewicht van het ponton kan aanleiding geven tot andere scenario’s en frequenties. Ook de 

aanvaringsscenario’s kunnen veranderen. 
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Bijlage 1 Beschrijving LNG-bunkerstation 

Introductie 

De transportsector in Nederland wil Liquefied Natural Gas (LNG) als alternatieve 

brandstof voor diesel toepassen voor het vrachtverkeer over de weg en over 

water. Om dit mogelijk te maken is een infrastructuur van LNG bunkerstations 

voor de zee- en binnenvaart nodig. In 2011 zijn hiervoor diverse initiatieven 

gestart. Om de ruimtelijke inpasbaarheid van deze inrichtingen te kunnen be-

oordelen is het nodig om externe veiligheidsafstanden vast te leggen die zijn 

gebaseerd op het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar. In opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie V&R is deze generieke rekenre-

kenmethode ontwikkeld voor het bepalen van deze externe veiligheidsafstanden 

voor LNG-bunkerstations. De rekenmethode dient ter harmonisering van een 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA) die de aanvrager van een Wm-

/omgevingsvergunning voor deze inrichtingen zal (laten) uitvoeren. Algemene 

informatie over de omschakeling van havens naar de toepassing van LNG is 

bijvoorbeeld te vinden in [9]. 

 

LNG is een afkorting van het Engelse Liquefied Natural Gas, in het Nederlands: 

vloeibaar aardgas. Het aardgas wordt vloeibaar gemaakt door het te koelen tot -

162ºC. Bij deze temperatuur en atmosferische druk condenseert het gas tot een 

vloeistof, die LNG wordt genoemd. LNG neemt 600 keer minder volume in dan 

gasvormig aardgas. Hierdoor kan het gas makkelijker getransporteerd en opge-

slagen worden. LNG lijkt qua samenstelling sterk op aardgas. Het verschil is, dat 

(bijna) alle koolstofdioxide, water, zwaardere koolwaterstoffen en zwavelverbin-

dingen die in aardgas nog wel worden aangetroffen, uit het LNG verdwenen zijn. 

Het gebruik van LNG kan een reductie opleveren van emissies van CO2, NO× en 

fijn stof. 

 

Algemeen 

Figuur 1 bevat een overzicht van activiteiten bij een LNG-bunkerstation zoals 

weergegeven in [5]. 

 

Figuur 1 Overzicht van activiteiten bij een LNG-bunkerstation. 
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Figuur 2 Overzicht van activiteiten bij een LNG-bunkerstation en terminal. 

 
 

 

Tabel 13 deelt de te onderscheiden activiteiten (van leverende partij naar ont-

vangende partij) in. 

 

Tabel 13 Mogelijke activiteiten op bunkerstations. 

 

Naar 

V
a
n

 

 Opslagtank 
Tankauto 

(cargo) 

Schip  

(cargo) 

Schip  

(brandstof) 

Tankauto Lossen n.v.t. Lossen Bunkeren 

Schip Lossen n.v.t. 
Beladen (schip 

naar schip) 

Bunkeren (schip 

naar schip) 

Opslagtank n.v.t. Beladen Beladen Bunkeren 

 

Opmerkingen: 

- N.v.t. = de activiteit is niet van toepassing. 

- Het beladen van een tankauto of van een tankschip wordt ook omschreven 

als ‘terminal activiteiten’. 

 

Tabel 14 geeft per aanwezig insluitsysteem de QRA-scenario’s die van toepas-

sing kunnen zijn.  
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Tabel 14 QRA-scenario's die van toepassing kunnen zijn (de nummers verwijzen 

naar de tabellen in deze rekenmethode met de scenariobeschrijving). 

  Bunkerstation 

  Aanvoer vanuit: 
Opslag 

in: 

Brandstof bunke-

ren door: 

Lading afvoeren 

naar: 

  
Tank-

auto 
SchipA 

Opslag-

tank 

Binnen-

vaart-

schipB 

Zee-

vaart-

schipB 

Tank

auto 

Binnen-

nen-

vaart-

tankerC 

Zee-

vaart-

tankerC 

 

indicatie 

inhoud 

(m3) 

38 
380 – 

270k 

400 – 

800 

100 - 

500 
1k -21k 38 

1k – 

10k 

15k– 

270k 

 

Scenario         

A
a
n

v
o

e
r
/

V
e
r
la

d
in

g
 

Intrinsiek 

falen 

insluit-

systeem 

2 N.R.    2 N.R. N.R. 

Warme 

BLEVE 

tijdens 

verlading 

8 N.R. N.R.   8 N.R. N.R. 

Falen 

laad/los-

slang en 

 -arm8 

7 7  7 7 7 7 7 

Falen 

pomp 

tankauto, 

-schip 

9 9  9 9 9 9 9 

Falen vul-

leiding8 
10 10  - - - - - 

Falen 

ladingtank 

(aanvaring) 

 3/4     3/4 3/4 

O
p

s
la

g
 

Falen 

opslagvat 
  1      

Falen 

pomp van 

opslagvat 

  6      

Falen 

leidingen 
  5      
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Opmerkingen: 

- A = Type en inhoud van zee- en binnenvaartschepen variëren sterk afhanke-

lijk van doel, situatie etc.  

- B = Het te bunkeren binnenvaart- of zeeschip is aangemeerd aan een inrich-

tingskade, een ponton, een tankschip of een bunkerschip14. De inhoud van de 

brandstoftank van een zeevaartschip kan daarom bijvoorbeeld groter zijn dan 

de ladingtank van een binnenvaart- of zeevaarttanker. 

- C = De te beladen zee- of binnenvaarttanker is aangemeerd aan een inrich-

tingskade, een ponton of een tankschip. De te beladen tanker (bunker ves-

sel/barge) is veelal een schip met een druktank waarvan de inhoud kleiner is 

dan de atmosferische tank van de aanleverende tanker (carrier), zie Bijlage 

4. 

- Het van toepassing zijn van scenario’s is afhankelijk van voor de Wm-/ om-

gevingsvergunning aangevraagde activiteiten. Aannames daarbij zijn: 

o Er wordt voldaan aan PGS 33-2 [2]. Uitzondering hierop zijn de activitei-

ten die niet onder PGS 33-2 vallen (overladen van LNG als cargo tussen 

schepen en ‘schip naar schip’ bunkeren). Mogelijk wordt daarvoor een 

aparte richtlijn opgesteld. 
o De inrichting heeft voldoende maatregelen (snelheidsbeperking etc.)15 ge-

troffen ter voorkoming van: 

 Aanrijding van LNG tankauto’s en aanvaring van schepen. 

 Brand in de omgeving die een ‘warme BLEVE’ van de tankauto kan 

veroorzaken. 

o Er wordt voldaan aan de Activiteitenregeling artikel 4.86 lid 8 en 9 die 

schepen met gevaarlijke vracht beperkingen oplegt t.a.v. het aanleggen 

aan een bunkerstation16. 

o Een vulleiding is alleen aanwezig bij aanvoer vanuit tankauto en schip. 

- N.R. = Niet Relevant. Voor de externe veiligheidsrisico’s worden deze scena-

rio’s beschouwd als niet relevant. De frequentie van de scenario’s zijn onbe-

kend maar worden verondersteld kleiner te zijn dan 1 × 10-9 per jaar geba-

seerd op de volgende aannames:  

o Het scenario ‘intrinsiek falen’ van schepen zal vanwege de beperkte aan-

wezigheidsduur niet bijdragen aan de risico’s [1]. 

o Het scenario ‘warme BLEVE tijdens verlading’ van schepen met lading-

tanks (membraan en sferisch) zal niet bijdragen aan de risico’s. Vergele-

ken met een tankauto zijn deze tanks voorzien van extra barrières [10, 

11]. 

o Het scenario ‘warme BLEVE tijdens verlading’ voor opslagtanks zal niet 

bijdragen aan de risico’s. Dit vanwege de afstand ervan tot de LNG-

tankauto en schip en de afscherming door een hek. 

 
  

                                                
14  Een tankschip of leurboot is bedoeld voor de binnenvaart om schepen al varend van brandstof te voorzien. 

Een bunkerschip is bedoeld voor de zeevaart en vaart naar zeeschepen om brandstof te brengen. Het is 

een schip dat specifiek gebouwd is om brandstof te leveren en geen stilliggend ‘station’. Activiteiten op een 

vaarweg of op zee zijn niet Bevi-plichtig. 
15  HRB Module C § 3.14.3.1 aandachtspunt 3: ‘Er zijn situaties waarin brand in de omgeving en/of externe 

beschadiging niet uit te sluiten is’ . 
16 Dit geldt voor schepen met stoffen waarvoor het ADN de waarschuwingssignalen voorschrijft als genoemd 

in artikel 3.14 lid 2 en 3 van het Rijnvaartpolitiereglement (www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/publicaties/2013/02/19/overzicht-specifieke-technische-voorschriften-per-soort-vervoer.html), 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006923/geldigheidsdatum_07-03-2014). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/02/19/overzicht-specifieke-technische-voorschriften-per-soort-vervoer.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/02/19/overzicht-specifieke-technische-voorschriften-per-soort-vervoer.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006923/geldigheidsdatum_07-03-2014
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Bijlage 2 Voorbeeldberekening effectieve leidingdiameter  

Het voorbeeld betreft een opslagtank van 400 m3 inhoud en een verlaaddebiet 

van 500 l/min. Wanneer een losslang, losarm of vulleiding breekt, vindt uit-

stroom van LNG vanuit twee kanten plaats, namelijk uitstroom vanuit de lossen-

de tank en terugstroming uit de ladende tank. In onderstaande figuur is dit ver-

eenvoudigd weergegeven:  

 
Figuur 3 Vereenvoudigde weergave terugstroming. 

 

Om dit scenario met het vessel/pipe model in SAFETI-NL te modelleren, kan de 

diameter van de losarm- of slang worden aangepast zodat het totale uitstroom-

debiet gelijk wordt aan de som van het uitstroomdebiet uit tank A en het terug-

stroomdebiet uit tank B17.  

 

Om te verladen kan het nodig zijn om een overdruk te creëren om het drukver-

schil met het ontvangende systeem te overwinnen. Afhankelijk van de situatie 

kan dit op verschillende manieren: 

a)  Overdruk creëren met een pomp. 

b)  Overdruk creëren door voordruk (LNG verdampen en toevoegen aan de 

gasfase). 

c)  Overdruk creëren door een combinatie van pomp en voordruk. Bij een 

voordruk groter dan 2,5 barg is door de grotere uitstroming maatwerk 

nodig. 

 

Situatie c) kan berekend worden als situatie a). In situatie a) wordt aangeno-

men dat bij slangbreuk de pomp op de tankauto stilvalt, maar dat er toch LNG 

vrijkomt doordat de LNG-voorraad in de tankwagen via de pomp en losslang zal 

uitstromen. De aanname is dat een uitstroming gelijk aan het pompdebiet vol-

doende conservatief is. Voor situatie c) wordt ook aangenomen dat bij slang-

breuk de pomp stilvalt. Bij een voordruk tot 2,5 barg zal de drukval over de 

pomp overeenkomen met de drukval over een 2” leiding met een lengte van 

100 m (zie Bijlage 3) en is het uitstroomdebiet gelijk aan het pompdebiet. Situ-

atie c) kan daardoor berekend worden als situatie a). De verwachting is dat in 

                                                
17

  Conservatieve aanname bij de sommatie van uitstroom en terugstroom is dat qua impuls beide dezelfde 

richting hebben. In de praktijk zal de richting veelal tegengesteld zijn wat mogelijk de impuls van de uit-

stroom zal verminderen. 

 

 

Lossende 

tank A 

Ladende 

tank B 

Losarm of -slang 

Uitstroom uit A Terugstroming uit B 

Verlaadrichting 
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de praktijk veelal een waarde van 2,5 barg voor verlading zal worden toegepast 

en voor een voordruk tot 2,5 barg is dit een conservatieve benadering.  

 

Verladen met pomp of Verladen met pomp + voordruk (maximaal 2,5 barg)  
 

1. Bepaal het uitstroomdebiet uit tank A. Het uitstroomdebiet DA uit tank A komt overeen met het 

pompdebiet van 3,37 kg/s (500 L/min, zie ook Tabel 15)
18

. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 

operator die een tankwagen lost, een losarm met een diameter van 2” en bij verladen wordt ge-

bruik gemaakt van een pomp. Om voor een 2”-leiding dit debiet te krijgen, is gebruik gemaakt 

van de volgende modellering: 

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   33,7 m
3
 (= 13640 kg) 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C als saturated liquid. De overdruk in de tank is 

dan 1,36 barg. 

Pipe length:   16 m. Dit is de parameter die aangepast is om een uitstroomdebiet ge-

lijk aan het pompdebiet van 3,37 kg/s te krijgen.  

Diameter:   2” 

Tankhead:   1 m (tankauto) 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal. 

 

2. Bepaal het terugstroomdebiet uit tank B. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een horizontale 

opslagtank. 

Modellering: 

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   400 m
3
 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C als saturated liquid 

Pipe length:   10 m (lengte vulleiding) 

Diameter:   2” 

Tankhead:   4 m (opslagtank) 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal 

Deze modellering leidt tot een terugstroomdebiet DB van 4,48 kg/s. 

 

3. Bepaal het totale debiet. Voor de risicoberekening is de uitstroom in de eerste 20 seconden 

bepalend19. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van operatoringrijpen bij Tank A (uitstroomduur 

120 s)
20

 en van de aanwezigheid van een terugslagklep bij Tank B (uitstroomduur 5 s). Er zijn vier 

situaties mogelijk: 

 

 

 

 

 

                                                
18  Wanneer de pomp niet capaciteitsgeregeld is en niet stilvalt, is het uitstroomdebiet gelijk aan 1,5 × pomp-

debiet. De situatie kan zich dan voordoen dat het uitstroomdebiet bij een stilstaande pomp groter is dan bij 

een doordraaiende pomp.  
19  Voor de letale effecten veronderstelt het rekenprogramma SAFETI-NL een blootstellingsduur van 20 s, ook 

als de uitstroomduur korter is dan 20 s. De 20 s is in lijn met [14] die stelt dat de blootstellingsduur voor 

warmtestraling maximaal 20 s is. 
20  Wanneer bij tank A sprake is van een ingrijptijd van 10 s en bij tank B van een ingrijptijd van 5 s, komt het 

totale debiet overeen met ((10 × DA) + (5 x DB))/10. De uitstroomduur van 10 s is daarbij korter dan de 

blootstellingsduur van 20 s, waardoor de resultaten voor die situatie conservatief zullen zijn. De totale uit-

gestroomde hoeveelheid is dan (10× DA) + (5 x DB). 
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Situatie Ingreep 120 s 

werkt Tank A 

Terugslagklep 5 s 

werkt Tank B 
Bepaling debiet Debiet (kg/s) 

I Ja Ja 
((20 × DA) + (5 x 

DB))/20 
4,49 

II Ja Nee DA + DB 7,85 

III Nee Ja 
((20 × DA) + (5 x 

DB))/20 
4,49 

IV Nee Nee DA + DB 7,85 

 

4. Om de gezamenlijke uitstroming in SAFETI-NL goed te modelleren, moet iteratief de diameter 

van de losarm- of slang worden bepaald m.b.v. de volgende modellering:  

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   

Situatie Bepaling inhoud Inhoud (kg) 

I 120 × 3,37 + 5 × 4,48 430 

II 120 × 3,37 + 1800 × 4,48 8.500 

III Inhoud tankauto + 5 × 4,48 13.700 

IV Inhoud tankauto + 1800 × 4,48 21.700 

 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C als saturated liquid 

Pipe length:   16 m (tankauto, zie punt 1) 

Diameter:   iteratief totdat uitstroomdebiet overeenkomt met het debiet als be-

paald onder punt 3. 

Tankhead:   1 m (tankauto, zie punt 1) 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal 

 

Voor situaties I en III is de diameter 57,3 mm en voor situaties II en IV 73,0 mm. Deze diameters zijn 

terug te vinden in Tabel 15.. Bovenstaande benadering blijft gelden wanneer de omstandigheden 

anders zijn, bijvoorbeeld bij andere debieten, een andere ligging van de opslagtank enz. (mits de 

wijze van verladen gelijk blijft). 

 

 

Verladen met voordruk 
 

1. Bepaal het uitstroomdebiet uit tank A. 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een operator die een tankwagen lost, een losarm met een 

diameter van 2” en bij verladen wordt gebruik gemaakt van een voordruk van 7 bar. Om het uit-

stroomdebiet voor een 2”-leiding te bepalen, is gebruik gemaakt van de volgende modellering: 

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   33,7 m
3
 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C bij 7 bar overdruk 

Pipe length:  5 m 

Diameter:   2” 

Tankhead:   1 m 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal. 

Deze modellering leidt tot een berekend uitstroomdebiet DA van 24,4 kg/s. 

 

2. Deze stap blijft ongewijzigd. DB is 4,48 kg/s. 

 

3. Bepaal het totale debiet. Voor de risicobepaling is de uitstroom in de eerste 20 seconden bepa-

lend. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van operatoringrijpen bij Tank A (uitstroomduur 120 s) en 
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van de aanwezigheid van een terugslagklep bij Tank B (uitstroomduur 5 s). Er zijn vier situaties 

mogelijk: 

 

Situatie 
Ingreep 120 s 

werkt Tank A 

Terugslagklep 5 s 

werkt Tank B 
Bepaling debiet Debiet (kg/s) 

I Ja Ja ((20 × DA) + (5 x DB))/20 25,5 

II Ja Nee DA + DB 28,9 

III Nee Ja ((20 × DA) + (5 x DB))/20 25,5 

IV Nee Nee DA + DB 28,9 

 

4. Iteratief moet de diameter van de losarm- of slang worden bepaald m.b.v. de volgende modelle-

ring:  

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   

Situatie Bepaling inhoud Inhoud (kg) 

I 120 × 24,4 + 5 × 4,48 3000 

II 120 × 24,4 + 1800 × 4,48 11.000 

III Inhoud tankauto + 5 × 4,48 13.700 

IV Inhoud tankauto + 1800 × 4,48 21.700 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C bij 7 bar overdruk 

Pipe length:   5 m 

Diameter:  iteratief totdat uitstroomdebiet overeenkomt met het debiet als be-

paald onder punt 3. 

Tankhead:   1 m 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal 

 

Voor situaties I en IIII is de diameter 51,8 mm en voor situaties II en IV 54,6 mm. Deze diameters zijn 

terug te vinden  

Tabel 15. Bovenstaande benadering blijft gelden wanneer de omstandigheden anders zijn, bijvoor-

beeld bij andere debieten, een andere ligging van de opslagtank enz. (mits de wijze van verladen 

gelijk blijft). 

 

 

Verladen met pomp en voordruk groter dan 2,5 bar 
 

1. Bepaal het uitstroomdebiet uit tank A. 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een operator die een tankwagen lost, een losarm met een 

diameter van 2” en bij verladen wordt gebruik gemaakt van een pomp in combinatie met een 

voordruk van 5 bar. Om het uitstroomdebiet voor een 2”-leiding te bepalen, is gebruik gemaakt 

van de volgende modellering: 

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud:   33,7 m
3
 

Condities:   LNG (methaan) op -150°C bij 5 bar overdruk 

Pipe length:   100 m (= afstand tussen drukvat en breuklocatie) 

Diameter:   2” 

Tankhead:   1 m 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal. 

Deze modellering leidt tot een uitstroomdebiet DA van 5,69 kg/s. 

 

2. Deze stap blijft ongewijzigd. DB is 4,48 kg/s. 
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3. Bepaal het totale debiet. Voor de risicobepaling is de uitstroom in de eerste 20 seconden bepa-

lend. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van operatoringrijpen bij Tank A (uitstroomduur 120 s) en 

van de aanwezigheid van een terugslagklep bij Tank B (uitstroomduur 5 s). Er zijn vier situaties 

mogelijk: 

 

Situatie 
Ingreep 120 s 

werkt - Tank A 

Terugslagklep 5 s 

werkt - Tank B 
Bepaling debiet Debiet (kg/s) 

I Ja Ja 
((20 × DA) + (5 x 

DB))/20 
6,8 

II Ja Nee DA + DB 10,2 

III Nee Ja 
((20 × DA) + (5 x 

DB))/20 
6,8 

IV Nee Nee DA + DB 10,2 

 

4. Iteratief moet de diameter van de losarm- of slang worden bepaald m.b.v. de volgende modelle-

ring:  

Scenario:   Line Rupture model 

Inhoud: 

Situatie Bepaling inhoud Inhoud (kg) 

I 120 × 5,69 + 5 × 4,48 700 

II 120 × 5,69 + 1800 × 4,48 8700 

III Inhoud tankauto + 5 × 4,48 13.700 

IV Inhoud tankauto + 1800 × 4,48 21.700 

 

Condities:  LNG (methaan) op -150°C bij 5 bar overdruk 

Pipe length:  100 m 

Diameter:  iteratief totdat uitstroomdebiet overeenkomt met het debiet als be-

paald onder punt 3. 

Tankhead:  1 m 

Uitstroomhoogte:  1 m 

Uitstroomrichting:  horizontaal 

 

Voor situaties I en III is de diameter 54,4 mm en voor situaties II en IV 63,6 mm.  
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Tabel 15 bevat een indicatie van de effectieve leidingdiameters voor een opslag-
tank van 400 m3 inhoud en een verlaaddebiet van 500 l/min. 

 

Tabel 15 Effectieve leidingdiameters. 

Verlading met pomp: basisuitstroom 3,37 kg/s 

Tankhoogte 

(Tankhead) 

(m) 

Terugstroom-

beveiliging 

Terugstroming 

(kg/s) 
Totaal (kg/s) Diameter (mm) 

4 Ja 1,12 4,49 57,3 

 Nee 4,48 7.85 73,0 

12 Ja 1,58 4,95 60,0 

 Nee 6,33 9,70 80,0 

Verlading met voordruk (7 barg): basisuitstroom 24,4 kg/s 

4 Ja 1,12 25,5 51,8 

 Nee 4,48 28,9 54,6 

12 Ja 1,58 26,0 52,2 

 Nee 6,33 30,7 56,0 
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Bijlage 3  Bepaling equivalente leidinglengte 

Wanneer er sprake is van verladen van LNG met behulp van een pomp, is de 

aanname dat de pomp stopt in geval van breuk van de losslang of –arm. In Fi-

guur 4 wordt de drukval over een stilstaande pomp gegeven als functie van de 

uitstroomsnelheid (L/min) [12]. De drukval moet gezien worden als de weer-

standsafname van de pomp. In de modellering in SAFETI-NL kan deze weer-

standafname vertaald worden d.m.v. een leidinglengte. De weerstand die LNG 

ervaart in deze equivalente leidinglengte komt overeen met de weerstand die 

LNG ervaart in de pomp.  

 

 
Figuur 4 Volumetrische stroomsnelheid over een stilstaande pomp als functie 

van de drukval tussen aanzuig- en uitstroomflens. De pomp is representatief 

voor verladen van een LNG-tankwagen.  

 

Voor het omrekenen van de weerstandsafname van een pomp naar een equiva-

lente leidinglengte wordt formule 1 veel gehanteerd [13]: 

 

∆𝑃

𝐿
=

𝑞1,828×𝜌0,828×𝜇0,172

8,038×𝑑4,828
      (1) 

 

met  

 

P  = drukverlies t.g.v. wrijving (Pa)   

L  = equivalente leidinglengte (m) 

q  = volumetrische flow rate (m3/s) 

  = dichtheid (kg/m3) 

  =  viscositeit van de vloeistof (Pa·s) 

d  = diameter leiding (m)  
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De curve uit bovenstaande figuur is gefit met 

 

P = C × 𝑞1,828 met C = 7,4621 × 108     (2) 

 

Het combineren van beide formules leidt tot de volgende formule voor de equi-

valente lengte21: 

 

𝐿 =  
𝐶×8,038×𝑑4,828

𝜌0,828×𝜇0,172
       (3) 

 

Met d = 2”,  = 458 kg/m3en  = 1,47·10-4 kg/(m·s) levert dit een equivalente 

leidinglengte op van 96,8 m. Dit ligt in dezelfde orde van grootte als de equiva-

lente lengte van 100 m die berekend wordt met SAFETI-NL (zie Bijlage 2, kader 

Verladen met pomp en voordruk groter dan 2,5 barg). 

  

                                                
21  De constante in deze vergelijking is niet reproduceerbaar. 
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Bijlage 4 Verantwoording 

 

In de verantwoording wordt ingegaan op de volgende punten: 

 

1 De temperatuur van het LNG 

2 De risicobijdrage van gasvoerende installatiedelen 

3 De faalfrequentie van slangen en armen 

4 De faalfrequentie van een dubbelwandig drukvat 

5 De mogelijkheden tot falen van tankauto of schip (brandstof- en ladingtank) 

6 De risicobijdrage van het pressure relief scenario 

7 De risicobijdrage van doorstroombegrenzers 

8 De risicobijdrage van vaste leidingen 

9 Beveiligingssystemen 

10 De risicobijdrage van Rapid Phase Transition (RPT) 

 

1. De temperatuur van het LNG 

Aangenomen wordt dat het LNG in de tankauto en het schip afkomstig is van 

een LNG-terminal waar het LNG atmosferisch) is opgeslagen (ca. -162 ºC). In de 

toekomst kan LNG echter ook afkomstig zijn van een tussenopslag waar het LNG 

onder druk wordt opgeslagen. De temperatuur van LNG kan dan aanzienlijk ho-

ger zijn. Voor het opslagvat geldt normaal gesproken dat de temperatuur in de 

tijd tussen de LNG leveringen oploopt door warmte-inlek. De minimale tempera-

tuur bedraagt dan ca. -160 ºC en de maximale temperatuur ca. -130 ºC (aan-

spreken van de overdrukbeveiliging). In de rekenmethode is uitgegaan van -150 

ºC. 

 

In Tabel 16 zijn letaliteitsafstanden gegeven voor breuk van de losslang zonder 

dat sprake is van ingrijpen tijdens verladen22. Bij lossen met een stilstaande 

pomp nemen de effectafstanden toe met de temperatuur, omdat een hogere 

temperatuur leidt tot een hogere druk in de tank. Bij lossen met voordruk ne-

men de effectafstanden af met toenemende temperatuur vanwege de grotere 

verdamping in de slang. 

Bij lossen met voordruk zijn de effectafstanden groter in vergelijking met verla-

den met een pomp, omdat de druk waarmee verladen wordt, groter is. Gezien 

de grotere effectafstanden voor lossen met voordruk is de aanname van rekenen 

met een temperatuur van -150 °C voldoende conservatief.  

 

Tabel 16 Letaliteitsafstanden breuk losslang voor diverse LNG-temperaturen 

(weertype D5). 

Verlaadwijze 
Temperatuur 

(°C) 

Uitstroming 

(kg/s) 

Wolkbrand 

(afstand tot 

LFL, m) 

Fakkel  

(afstand tot  

1%-letaliteit, m) 

Pomp 

-160 2,89 43 37 

-150 4,44 43 44 

-140 6,55 52 49 

Voordruk 

-160 25,8 118 101 

-150 24,4 117 93 

-140 21,3 110 83 

                                                
22  Verlaadwijze pomp: LNG als saturated liquid, Line Rupture model, 2”-leiding, leidinglengte 5 m, tank head 

1 m, uitstroomhoogte 1 m, horizontale uitstroming. 

 Verlaadwijze voordruk: als hierboven met uitzondering van de druk. Deze is 7 barg (zie Tabel 15). 
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2. De risicobijdrage van gasvoerende installatiedelen. 

De eventuele aflevering van CNG vormt geen onderdeel van deze rekenmetho-

de. De risico’s van de gasvoerende delen van een bunkerstation zijn te verwaar-

lozen ten opzichte van de LNG-voerende onderdelen23. In [21] zijn berekeningen 

uitgevoerd aan gasvoerende leidingen en zijn de resultaten vergeleken met 

composietslangen met vloeibaar LNG. Hieruit kwam naar voren dat gasvoerende 

leidingen nauwelijks bijdragen tot het risico in tegenstelling tot composiet los-

slangen met vloeibaar LNG. 

 

3. De faalfrequentie van slangen en armen. 

Voor LNG-verlading worden veelal composietslangen gebruikt. Bij verlading via 

een ponton worden mogelijk ook flexibele leidingen (metal corrugated hoses) 

gebruikt vanwege de hoogteverschillen tussen wal en bunkerstations en de be-

weging tussen bunkerstation en klantschip. Naar de faalfrequentie van deze 

slangen en leidingen moet nog een studie worden uitgevoerd. Het is mogelijk 

dat daaruit lagere faalfrequenties zullen volgen. In afwachting daarvan is con-

servatief uitgegaan van de faalfrequenties in Tabel 7: 

- metalen losslang identiek aan een normale slang (4 × 10-6 uur-1) 

- composietslang identiek aan de LPG slang (4 × 10-7 uur-1) [14] 

- losarm identiek aan de normale losarm (3 × 10-8 uur-1). 

 

4. De faalfrequentie van een dubbelwandig drukvat. 

Er moet nog een studie uitgevoerd worden naar de faalfrequentie van een dub-

belwandig drukvat. Het is mogelijk dat die faalfrequentie lager zal zijn dan voor 

een enkelwandig vat. In afwachting daarvan is conservatief uitgegaan van de 

faalfrequentie van een enkelwandig drukvat. 

 

5. De mogelijkheden tot falen van tankauto of schip (brandstof- en ladingtank) 

Tankauto 

- Warme BLEVE door brand in de omgeving: wanneer aangenomen wordt dat 

een inrichting voldoende maatregelen heeft getroffen om brand in de omge-

ving van een lossende tankauto te voorkomen, zal er geen sprake kunnen 

zijn van een warme BLEVE ten gevolge van een brand in de omgeving (zie 

Bijlage 1). 

- Warme BLEVE door brand tijdens verlading (lekkage): een warme BLEVE, 

veroorzaakt door een lekkage tijdens verlading, wordt mogelijk geacht. Wan-

neer de tank wordt aangestraald boven het vloeistofniveau, leidt dit tot lokale 

verzwakking van de tank en uiteindelijk het falen hiervan. Voor een dubbel-

wandige, geïsoleerde druktank wordt echter aangenomen dat de binnentank 

niet lokaal maar over een groter gebied opwarmt, waardoor er geen lokale 

verzwakking optreedt. Door de aanwezigheid van isolatiemateriaal zal boven-

dien de opwarming beperkt zijn, waardoor de drukverhoging kan worden op-

gevangen door het afblazen van aardgas. Daar staat tegenover dat door het 

temperatuurverschil tussen binnen- en buitentank mogelijk extra spanning 

kan optreden waardoor de tankauto wel faalt. Voor het scenario is vooralsnog 

aangesloten bij de LPG-rekenmethode en wordt het warme BLEVE scenario 

meegenomen, met de verlaagde frequentie (factor 0,05) van een gecoate 

LPG tankauto9. 

- Pomp op de tankauto: In de beschouwing destijds van ongevalsstatistiek 

voor verlading zijn deze scenario’s mogelijk indirect meegenomen, maar on-

derbouwing daarvan ontbreekt. Vanuit conservatief oogpunt worden de sce-

nario’s nu wel meegenomen. 

                                                
23

  De aflevering van CNG staat beschreven in PGS25 “Aardgas afleverinstallaties voor motorvoertuigen”. 
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Schip - ladingtank 

Voor het vervoer van LNG worden diverse typen schepen gebruikt. Voor een 

nadere toelichting zie [15, 16]. 

Voor ladingtanks wordt onderscheid gemaakt in zelfdragende tanks (druktanks, 

veelal IMO-tank type C) en in niet-zelfdragende tanks (atmosferische tanks van 

het type sferisch of membraan)24 [16]. De indeling sluit niet volledig aan op de 

indeling die gehanteerd is in de HRB [1]. Voor de rekenmethode is op basis van 

[17] conservatief gekozen voor de volgende indeling en definiëring: 

- Gastanker: dubbelwandig schip met druktanks; geconstrueerd voor het ver-

voer van brandbare en toxische gassen. Voor de faalfrequentie wordt tabel 

46 van het HRB aangehouden. 

- Gastankschip voor gekoeld vervoer: dubbelwandig schip; geconstrueerd voor 

vervoer van gekoelde toxische gassen. Voor de faalfrequentie wordt tabel 47 

van het HRB aangehouden. 

 

Voor het scenario Falen ladingtank schip door aanvaring wordt alleen continue 

uitstroming uit een groot en klein lek beschouwd (zie § 2.2) en geen koude 

BLEVE omdat: 

- Aangenomen wordt dat schepen met LNG in druktanks (bijv. bunker barges 

met een IMO-tank type C en een werkdruk 4-6 barg) sterk genoeg zijn qua 

ontwerp en constructie. Nadere onderbouwing van deze aanname is nodig;  

- Schepen met LNG in atmosferische tanks ontworpen zijn om geen druk aan 

te kunnen wat instantaan falen en het ontstaan van een koude BLEVE niet 

aannemelijk maakt [18].  

 

Schip - brandstoftank 

De brandstoftanks van zee- en binnenvaartschepen zijn meestal vacuüm-geïso-

leerde druktanks van het IMO-tank type C. Het scenario Falen brandstoftank 

schip door aanvaring wordt om een aantal redenen niet beschouwd: 

- Recente bots- en valtesten van LNG-brandstoftanks door TNO geven aan dat 

de brandstoftanks binnenvaartschepen als gevolg van een aanvaring niet zul-

len scheuren en alleen vervormen [19]. De aansluitingen kunnen wel falen 

maar gezien de geringe diameters zal de uitstroom hieruit beperkt zijn. Of 

deze conclusie ook geldt voor zeevaartschepen kan TNO nog niet zeggen25. 

- Voor zeeschepen zijn er eisen/richtlijnen (zgn. class rules) voor ondermeer 

de locatie van brandstoftanks. Deze richtlijnen zijn afgeleid voor ladingtanks, 

maar zijn ook van toepassing op brandstoftanks en bevatten o.a. minimum-

afstanden (= plaatsingseisen) tot de scheepshuid. De richtlijnen gelden zowel 

voor tanks die boven- en benedendeks staan als voor verplaatsbare contai-

ners. Uitgaande van § 2.2.3 van [18] is aangenomen dat de richtlijnen aan-

geven dat aanvaring van brandstoftanks in de rekenmethode buiten be-

schouwing kan blijven; 

- Voor binnenvaartschepen wordt gewerkt aan constructie-eisen/richtlijnen. 

Uitgaande van de eisen in de IGF-code Regels voor LNG aangedreven zee-

schepen [20], is een concept opgesteld. Goedkeuring hiervan door de com-

missie voor de Rijnvaart (CCR) ontbreekt nog zodat dit geen vastgestelde 

constructie-eisen zijn. Tot die tijd beoordeelt de CCR per aanvraag of voor 

een schip ontheffing kan worden verleend.  

                                                
24 De IMO (International Maritime Organization) deelt schepen in volgens de IGC-code die voornamelijk 

gebaseerd is op de ontwerpdruk van schepen. 
25  Mail van dhr. Vredeveldt (TNO) aan dhr. Wolting (RIVM), d.d. 7 mei 2014. 
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- Voor kustvaart- en kleine zeeschepen wordt aangenomen dat de brandstof-

tank bij aanvaring door een ander schip geen significante risicobijdrage geeft. 

Reden hiervoor is de relatief beperkte tankomvang en -inhoud (< 500 m3) 

ten opzichte van de omvang van het schip waardoor de kans op een aanva-

ring beperkt is. Daarnaast zal de vullingsgraad van de tank naar verwachting 

gering zijn vanwege het bunkeren en zal het gebunkerde LNG vrijwel atmos-

ferisch zijn. 

 

6. De risicobijdrage van het pressure relief scenario. 

Bij het ontstaan van overdruk in het opslagvat zal deze uiteindelijk worden afge-

laten via de pressure relief valve (PRV) op het dak van het opslagvat. Verken-

nende berekeningen laten zien dat dit scenario op grondniveau niet relevant is 

en daarom uitgesloten kan worden26.  

 

7. De risicobijdrage van doorstroombegrenzers. 

In de rekenmethode zijn geen doorstroombegrenzers meegenomen, omdat: 

- bij het lossen via een pomp de uitstroming is beperkt; 

- bij het lossen met voordruk veelal sprake zal zijn van automatisch ingrijpen, 

waardoor een doorstroombegrenzer overbodig wordt; 

- de werking van doorstroombegrenzers bij cryogene temperaturen nog onvol-

doende is aangetoond. 

 

8. De risicobijdrage van vaste leidingen. 

De bijdrage van vaste leidingen bij LNG-bunkerstations wordt verwaarloosd. 

Verkennende berekeningen geven aan dat deze leidingen geen plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar geven27. Een berekening voor twee vaste leidin-

gen, te weten een vloeistofleiding en een dampleiding, is uitgevoerd in [21]. Een 

composiet losslang geeft een 10-6 per jaar van ca. 115 meter. 
  

                                                
26

  Als controle is het PRV-scenario (HRB Module C § 3.13) berekend met de volgende aannames: hoogte 10 

meter, aantal 4 (normaal is slechts 1 PRV in gebruik), diameter 4” (2” gaf geen effecten), druk 10 en 20 

barg (opslag en buffervat). In alle gevallen werd alleen een PR 10-8 berekend (25 resp. 35 meter). 
27

  Uitgangspunten hierbij waren: bedrijfstijd 1752 uur (20% van het jaar), temperatuur -150 °C; druk 5 

bar(g); leidinglengte 50 m; diameter 3”; debietvloeistof 10 kg/s en debiet gas 6.0 kg/s (zoals berekend 

uitgaande van een druk van 5 bar(g) in het ontvangende vat). 
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9. Beveiligingssystemen 

De rekenmethode gaat uit van de volgende mogelijkheden voor automatisch en 

handmatig ingrijpen bij een incident: 

 

Breuk: in geval van breuk worden de volgende mogelijkheden tot ingrijpen ge-

modelleerd: 

1. Verlading (zie ook Bijlage 2). 

In geval van een breuk van een pomp, slang, arm of vulleiding kan de ope-

rator (chauffeur) ingrijpen. De uitstroming is dan beperkt tot 120 seconden 

met als faalkans van operator ingrijpen 0,1. Daarnaast is ingrijpen door au-

tomatische detectie mogelijk. 

Bij breuk zal LNG terugstromen uit het opslagvat, tankwagen of schip. Hier-

bij kan – onderbouwd - uitgegaan worden van een terugslagklep (5 secon-

den uitstroming, faalkans 0,06) of een automatische detectie. 

2. Overige leidingen en pompen 

In geval van breuk van de overige leidingen en pompen wordt automatisch 

gedetecteerd en ingegrepen. De uitstroming wordt dan beperkt tot 120 se-

conden. De faalkans van het automatisch ingrijpen is 0,001. 

 

Lek: in geval van lekkage is ingrijpen niet gemodelleerd. Hiervoor zijn drie rede-

nen: 

1. Het is moeilijk aan te tonen dat lekkages snel gedetecteerd zullen worden. 

2. Ook bij het isoleren van het lekkende onderdeel zal het hierin aanwezige 

LNG nog gedurende langere tijd blijven uitstromen. 

3. De effectafstanden van lekkages zijn niet relevant. 

 

10. De risicobijdrage van Rapid Phase Transition (RPT). 

Uitstroming van LNG op een wateroppervlak kan, i.t.t. op land, tot een zgn. Ra-

pid Phase Transition (RPT) leiden [24]. Hierbij is sprake van een grote toevoer 

van warmte wat leidt tot een explosieve verdamping met lokale overdrukeffec-

ten. Alleen een zeer grote uitstroming (> 100 m3/min) geeft een effect op 

maximaal 250 meter van de bron [22, 23]. Deze afstand zal veelal kleiner dan 

de 100%-letaliteitsafstand van de optredende wolkbrand of fakkel. Daarom 

wordt aangenomen dat RPT’s niet wezenlijk bijdragen aan de risico’s. Voor een 

uitgebreide bespreking van RPT’s wordt verwezen naar § 4.3.8 van [24] en Ap-

pendix 9 van [5]. Overigens kan in SAFETI-NL een additioneel effect van een 

RPT nog niet worden gemodelleerd.  
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