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Bijlage 1 - Stakeholdersanalyse
Stakeholdersanalyse
Inleiding
Met behulp van deze stakeholdersanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke stakeholders een
bepaalde mate van invloed hebben op het brandscenario in een parkeergarage tot het moment dat
de brandweer ter plaatse komt en welk belang zij bij het onderzoek en de resultaten hebben.
Met behulp van onderstaande stappen1 is de stakeholdersanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de
volgende onderzoeksvragen gesteld:
a) Welke stakeholders hebben invloed op het brandscenario in een parkeergarage?
b) Welke belangen hebben zij bij een brand in een parkeergarage?
c) Op welke manier kunnen zij invloed uitoefenen op het brandscenario?
d) Wie heeft er belang bij de uitkomsten van het onderzoek?
e) Welke prioriteit moet er gegeven worden aan de verschillende stakeholders?
In onderstaande stappen worden de onderzoeksvragen zoals deze hierboven zijn geformuleerd
beantwoord.
Stap 1 en 2 Basis stakeholdersanalyse
Aan de hand van de componenten zoals genoemd in de inleiding zijn de stakeholders te benoemen.
Daarbij is gekeken naar het belangen die de stakeholders hebben bij een brand in een parkeergarage
en in hoeverre ze invloed hierop invloed kunnen uitoefenen. Dit wordt beoordeeld aan de hand van
een schaal van 1 t/m 5. Hierbij is 1 ‘geen invloed’ of ‘geen belang’ en 5 ‘veel invloed’ of ‘veel belang’
is. Het resultaat is te vinden in tabel 1.
Tabel 1: Basis stakeholdersanalyse

Stakeholder
Afdeling risicobeheersing (gem. brandweer of Veiligheidsregio)
Afdeling incidentbestrijding (gem. brandweer of Veiligheidsregio)
Adviseurs (brandveiligheid, constructeur, E&W, bouwfysisch enz).
Vergunningverlener (gemeente; bouwen en ruimtelijke orderning.)
Projectontwikkelaar (opdrachtgever)
Architect
VVE of andere eigenaar of exploitant (toekomstige eigenaar)
Gebruikers (parkeerplaatsen)
Eigenaren / gebruikers boven de garage
Omwonenden en omliggende bedrijven
Autofabrikant
Bouwcombinatie/aannemer

Belangen
(brandscenario)
5
5
4
4
3
2
3
4
4
2
1
1

Invloed
(brandscenario)
4
1
5
4
3
4
4
2
1
1
4
2

1

De stappen zijn afkomstig van uit een bachelorsopdracht bedrijfswetenschappen ‘SWOT analyse stakeholders project kleinschalig
wonen’ van mevrouw Heilligers. De stappen die bij dit onderzoek zijn gebruikt zijn ook voor deze bachelorsopdracht gebruikt. Het
onderzoek van mevrouw Heiligers maakt gebruik van enige achtergrondliteratuur. Het gaat hierbij om:
1) Daft, R.L. (2006). “The New Era of Management”. International Edition. Mason, OH: Thomson
2) Bryson, J.M. (2004). “What To Do When Stakeholders Matter”. In Public Management Review, volume 6, issue 1, pagina 21 – 53.
3) Mitchell, R.K., Agle, B.R. en Wood, D.J. (1997). “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the
Principle of Who and What Really Counts”. In Academy of Management Review, volume 22, issue 4, pagina 853 – 886.
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Installateurs en leveranciers brandveiligheidsinstallaties
Beleggingsmaatschappij
Kredietverstrekkers
Verzekeraars
Wetgever

3
2
1
4
3

4
1
1
1
4

Met deze tabel is duidelijk welke stakeholders er te onderscheiden zijn, hoeveel belang zij hebben en
hoeveel invloed zij uit kunnen oefenen op het brandscenario totdat de brandweer ter plaatse is.
Hiermee zijn de onderzoeksvragen a en b (deels) beantwoord.
Stap 3 Soort belang en invloed.
Door na te gaan waar stakeholders hun mogelijkheid tot invloed uitoefenen vandaan halen en welke
doelen/belangen ze met deze invloed nastreven wordt tabel 1 verder uitgewerkt. Het gaat hier
echter niet om de mate van het belang of invloed, maar het soort belang of invloed. Hierdoor wordt
duidelijk op welke manier een stakeholder afhankelijk is van het project en op welke manier het
project afhankelijk is van de stakeholder. Het resultaat hiervan is te vinden in tabel 2.
Tabel 2: Belangen en invloed stakeholders

Soort belangen en invloedbron stakeholders
Stakeholder
Afdeling risicobeheersing (gem.
brandweer of Veiligheidsregio)

Afdeling incidentbestrijding
(gem. brandweer of Veiligheidsregio)

Adviseurs (brandveiligheid,
constructeur, E&W, bouwfysisch enz).

Vergunningverlener (gemeente;
bouwen en r.o.)

Projectontwikkelaar
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Soort belang

Bron van invloed

(m.b.t. brandscenario)

(m.b.t. brandscenario)

 Beoordeelt risico’s in
brandbeveiligingsconcept,
controleert uitgangspunten.
(ontwerpbrand)
 Handhaving.
 Doel: risico’s verminderen
voor incidentbestrijding
 Veiligheid repressief
personeel bij
incidentbestrijding.
 Snelle inzet mogelijk
 Zicht op de brand
 Eerste belang is verkrijging
van de vergunning voor
opdrachtgever. Het belang
bij het brandscenario wisselt
per adviesbureau.
 Is een van de onderdelen bij
de toetsing van het
bouwplan.
 Gemeente heeft feitelijk
dubbele pet op: heeft belang bij realisatie (status,
werkgelegeheid binnen
gemeente, legesinkomsten
enz), maar moet ook de
benodigde vergunningen
verlenen.
 Verkrijging vergunning
 Veilig gebruik, veiligheid
omgeving.

Geen directe invloed.
Indirect, via de te verlenen
bouwvergunning en controle
en handhaving tijdens bouw.

Geen directe invloed….
Indirect, via de afdeling
risicobeheersing.

Onder verantwoordelijkheid
van architect binnen het
bouwteam, mede
verantwoordelijk voor het
eindresultaat.
Naamsbekendheid.
Draagt als onderdeel van de
benodigde vergunningen ook
verantwoordelijkheid voor de
brandveiligheid /
brandscenario en het toezicht
hierop.

Opdrachtgever en integraal
verantwoordelijk voor project
en veiligheid.
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Architect

VVE of andere eigenaar of
exploitant

Gebruikers (parkeerplaatsen)

Eigenaren/gebruikers
gebouwen boven de garage
Omwonenden en omliggende
bedrijven
Autofabrikant

Bouwcombinatie/aannemer

Installateurs en leveranciers
brandveiligheidsinstallaties
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 (Beheersing) bouwkosten
 Gunstige exploitatiekosten
 Tussen architectonisch
ontwerp en de benodigde
brandveiligheidsmaatregelen (technisch ontwerp)
kan spanning ontstaan.
 Verlies van aanzien/naam
wanneer (achteraf) ontwerpfouten worden
geconstateerd welke
gevolgen hebben op het
brandveiligheidsniveau.
 Veilig gebruik, veiligheid
omgeving
 Geen (zwaar) gewonden of
doden als gevolg van een
brand
 Geen invloed op gebouwen
erboven
 Zo min mogelijk schade
 Lage onderhoudskosten
 Gebruiksvriendelijk
 Onderhoudsvriendelijk
 (Brand)veilig parkeren
 Gebruiksvriendelijk
 Geen verlies van auto
 Er mag geen schade ontstaan
door een brand in een
parkeergarage
 Geen hinder
 Geen directe belangen
 Geen direct belang

 Er spelen diverse belangen
een rol waarvan het
realiseren van een goed
brandveiligheids-niveau er
één is. Het toezicht vanuit
het architectenbureau
(opzichter) en gemeente
(toezicht en handhaving)
moet waarborg zijn voor het
gewenste
(brand)veiligheidsniveau
 Omzet
 Verlies van aanzien/naam
wanneer (achteraf) ontwerpfouten worden
geconstateerd welke
gevolgen hebben op het
brandveiligheidsniveau.
 Naamsbekendheid

Verantwoordelijk voor
bouwkundig en installatietechnisch ontwerp inclusief
(brand)veiligheid.
Invloed op vormgeving
garage, indeling
parkeervakken en toepassing
bouwmaterialen.

Na ingebruikname
verantwoordelijk voor
(brand)veilig gebruik
Directe Invloed op
voorkomen van inbraak en
brandstichting (onderhoud,
toezicht, afsluitbaarheid,
opslag andere materialen)

Invloed op staat onderhoud
auto en afstand geparkeerde
auto’s onderling.
Geen invloed.

Geen invloed.
Directe invloed op
brandvermogen auto,
rookproductie en
brandstofsysteem (tank).
Verantwoordelijk voor
uitvoering en toepassing van
(brand)veiligheidseisen
tijdens bouwfase.
Speelt tijdens de ontwerpfase
nog geen rol.
Directe invloed op
brandscanario m.b.t.
uitvoering brandscheidingen.

Directe invloed op
projectering, aanleg en
functioneren installatie.
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Beleggingsmaatschappij
Kredietverstrekker(s)
Verzekeraar(s)

 Duurzaamheid

Geen invloed

 Geen

Geen

 Geen schade is niet uitkeren

Wetgever

 Brandveilig bouwen en
gebruiken
 Economie?

Mogelijk (aanvullende) eisen
in relatie tot veiligheidsniveau
en dekking schade
Directe invloed, wordt
aanvaard door adviseur en
toetsende instantie.

Met deze tabel is duidelijk welke soort belang en invloed de verschillende stakeholders hebben bij
het brandveiligheidsniveau van een parkeergarage. En daarmee is onderzoeksvraag b en c volledig
beantwoord.

Stap 4 Classificatie van de stakeholders
Waarbij in stap 1 en 2 het onderscheid wordt gemaakt tussen belangen en invloed, wordt in stap 4
aan de hand van het model van Gardner et al (1986) onderscheid gemaakt tussen macht en belang.
Zie figuur 1. Gebaseerd op de resultaten uit stap 2 is het mogelijk om een classificatie aan te brengen
voor de stakeholders. Het resultaat is weergegeven in tabel 3.
De stakeholders die vallen in groep A vereisen slechts minimale inspanning en controle. De
stakeholders in groep B moeten op de hoogte worden gehouden. Zij kunnen belangrijk zijn om
machtige stakeholders te beïnvloeden. Stakeholders in groep C zijn krachtig, maar hun mate van
belangstelling is laag. Zij zijn over het algemeen tamelijk passief, maar kunnen plotseling naar voren
komen ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen waarbij zij kunnen verhuizen naar groep D. Zij
moeten tevreden gehouden worden. Stakeholders in groep D zijn machtig en hebben grote belangen
bij het project. Zij zijn de keystakeholders.

Figuur 1: model Gardner (Bron: www.12manage.com)
Tabel 3: Level of power/interest model Gardner

POWER
LOW

LEVEL OF INTEREST
LOW
A: minimal effort





Gebruikers parkeerplaats
Omwonenden/omliggende bedrijven
Autofabrikanten
Bouwcombinatie/aannemer
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HIGH
B: Keep informed





Afdeling incidentbestrijding
VVE of andere eigenaar of exploitant
Eigenaren/gebruikers boven garage
Installateurs/leveranciers
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HIGH

Beleggingsmaatschappij
Kredietverstrekkers

C: Keep satisfied


Projectontwikkelaar



brandveiligheidsinstallaties
Verzekeraars

D: Key players







Afd. risicobeheersing
Adviseurs
Vergunningverlener
Architect
VVE/Eigenaar/Exploitant
Wetgever

Resultaat
Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid welke prioriteit gegeven moet worden aan de stakeholders en daarmee is onderzoeksvraag d beantwoord. Uit de tabel blijkt dat ten aanzien van het
brandscenario in een parkeergarage tot het moment van aankomst van de brandweer de volgende
vijf partijen de key stakeholders zijn:
 Afdeling risicobeheersing
 Adviseurs
 Vergunningverlener (gemeente; bouwen en ruimtelijke ordening)
 Architect/ontwerper
 VVE/Eigenaar/Exploitant
 Wetgever
Belangen diverse partijen t.a.v. brandveiligheid
Vanuit de stakeholdersanalyse zijn vijf verschillende partijen te benoemen die invloed kunnen
hebben op het brandscenario, de zogenaamde key stakeholders. Onderstaand worden de belangen
en invloeden samengevat.
Afdeling risicobeheersing
Het belang van deze partij is gericht op borging van het brandveiligheidsniveau van een
parkeergarage. Van deze partij mag worden verwacht dat zij de kennis heeft om het gehele spectrum
van brandveiligheid (gevolgen voor de repressie, veiligheid voor omliggende gebouwen en
gebruikers) en de daarbij behorende risico’s te beoordelen. De afdeling risicobeheersing moet de in
het brandbeveiligingsconcept gestelde ontwerpbranden, c.q. brandscenario’s kunnen beoordelen en
inschatten op realiteit en risico’s in de praktijk en daar waar nodig adviseren om deze aan te passen.
Op basis van het brandbeveiligingsconcept van de parkeergarage wordt een risicoanalyse gemaakt en
advies aan de vergunningverlener gegeven. Tevens vindt een vertaling plaats naar de te nemen
beheersmaatregelen en de wijze van operationeel optreden: strategie & tactiek, inzetprocedures,
materiaal & materieel etc.
De resultaten van het onderzoek zullen ertoe bijdragen om een beeld te vormen van de aan te
treffen brandscenario’s en de beheersmaatregelen daarop af te stemmen, zodat de inzettactiek
hierop afgestemd kan worden en een aanvalsplan voor de afdeling incidentbestrijding gemaakt kan
worden.
Vergunningverlener
De gemeente verleent de vergunningen om een parkeergarage te kunnen realiseren. Onderdeel van
deze vergunning (nu Omgevingsvergunning) is ook de borging van de brandveiligheid in en rond het
gebouw. Met betrekking tot de brandveiligheid, in verband met het feit dat
brandcompartimenteringsgrootte van een garage buiten de kaders van het Bouwbesluit 2003 valt,
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zal de gemeente worden geadviseerd door de afdeling risicobeheersing voor wat betreft de
brandveiligheidseisen.
Daarnaast speelt de gemeentelijke politiek een rol, zoals werkgelegenheid, uitbreiding
bedrijvenlocaties, etc.
Adviseurs
De adviseurs adviseren de architect en de projectontwikkelaar over de te nemen
brandveiligheidsmaatregelen. In een brandveiligheidsconcept wordt uitgewerkt welke brandscenario
te verwachten valt in combinatie met de beheersmaatregelen.
Voor grote garages worden ingewikkelde CFD berekeningen uitgevoerd die ter toetsing aan de
vergunningverlener worden voorgelegd. De kwaliteit van de berekening is voor een toetsende
instantie niet of nauwelijks te controleren, omdat hier simpelweg de ervaring met de betreffende
computerprogramma’s ontbreekt.

Architect
Het belang van de architect moet in de eerste plaats worden gezocht in een in de architectonische
vormgeving. Over het algemeen is er bij een architect of architectenbureau weinig kennis van
brandveiligheid aanwezig. Hiervoor wordt vaak een brandveiligheidsadviseur ingeschakeld. Mogelijk
kunnen er tijdens het uitwerken van het schetsontwerp naar het technisch ontwerp conflicterende
belangen ontstaan. Het is belangrijk dat er in een vroeg stadium van het ontwerp een helder beeld is
van de benodigde (brand)veiligheidsvoorzieningen en –maatregelen en deze met de afdeling
risicobeheersing van de brandweer wordt besproken.
Bij de projectontwikkelaar ligt het belang in eerste instantie in het verkrijgen van de vergunning.
Daarnaast is het zaak de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Brandveiligheidsmaatregelen zijn
vaak een sluitpost waar niet of nauwelijks geld voor is. Een projectontwikkelaar streeft naar een zo
groot mogelijke winst. Vaak wordt het minimaal vereiste brandveiligheidsniveau voldoende geacht.
Het adviesbureau moet een middenweg vinden tussen de belangen van de projectontwikkelaar
enerzijds en de belangen van de brandweer, c.q. vergunningverlener anderzijds.

VVE/Eigenaar/Exploitant
Na ingebruikname is de eigenaar of de exploitant deze partij verantwoordelijk voor (brand)veilig
gebruik. Deze partij(en) hebben er alle belang bij dat de brandveiligheid gewaarborgd is, maar niet
tegen elke prijs. De kosten voor de brandveiligheid, zoals onderhoudskosten e.d. zijn een belangrijke
overweging.
Deze partijen hebben een directe Invloed op het gebruik van de garage. Zij moeten erop toezien dat
de garage niet wordt gebruikt voor andere opslag, zoals verhuisdozen, aanhangers, tuinmeubilair etc.
Dit geeft namelijk een totaal ander brandscenario. Ook wordt de mate van toezicht op de garage
door deze partij bepaald. Is er cameratoezicht, is de garage afgesloten of kan iedereen naar binnen of
zijn er 24 uur portiers aanwezig. Als de garage goed is afgesloten en er is cameratoezicht wordt de
kans op bijvoorbeeld vandalisme en brandstichting minder. Daarnaast moeten zij het onderhoud
regelen van de brandveiligheidsinstallaties.
Wetgever
Brandveiligheid is in verschillende wetten en regels vastgelegd. Voor grote parkeergarages bestaat er
echter geen duidelijke wetgeving, wat tot gevolg heeft dat iedere gemeente een parkeergarage
anders beoordeeld en de regels per gemeente verschillen. Naar aanleiding van het rapport van het
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NIFV over de brand in Parkeergarage De Appelaar in Haarlem [NIFV,2011] heeft Burgemeester Bernt
Schneiders van Haarlem het rapport met aanbevelingen over de brand naar minister Ivo Opstelten
van Veiligheid en Justitie toegestuurd. [http://www. brandveilig.com]. De plaatselijke brandweer
heeft het onderzoeksrapport neergelegd bij de brancheorganisatie NVBR. Inmiddels is een commissie
van het NVBR in het leven geroepen die de brandscenario’s uit de LNB richtlijn en de NEN 6098 zal
onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoekrapport kunnen de basis vormen om
de brandscenario’s aan te passen.
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Bijlage 2 – Samenvatting regelgeving en richtlijnen
1.

Binnenlandse wet- en regelgeving en richtlijnen
Voor het bouwen en gebruiken van parkeergarages zijn in Nederland de volgende regelgeving en
richtlijnen van toepassing, c.q. van belang:
 Bouwbesluit 2003
 Gebruiksbesluit, Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met
betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid
(Besluit brandveilig gebruik bouwwerken)
 Concept bouwwerkbesluit 2012
 NEN 2443, 2000, Parkeren en stallen personenauto’s
 LNB richtlijn Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen op het bouwbesluit
voor mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte grotere
dan 1.000 m², 4 december 2002. (LNB richtlijn)
 2e ontwerpnorm NEN 6098, Rookbeheersingssyteem voor mechanisch geventileerde
parkeergarages
 SBR publicatie, Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie, 2004
 NPR 2443 (voorloper van de NEN 2443)

1.1

Bouwbesluit 2003

Het Bouwbesluit 2003 regelt de bouwtechnische voorschriften omtrent veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Parkeergarages worden in het Bouwbesluit 2003
ingedeeld bij ‘overige gebruiksfuncties’.
In het Bouwbesluit worden prestatie-eisen gesteld aan een te bouwen bouwwerk met betrekking
tot uitbreiding van brand. Afdeling 2.13 van het Bouwbesluit geeft aan dat de
gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment maximaal 1.000 m² mag bedragen. Voor een
parkeergarage betekent dit ongeveer 40 parkeerplaatsen. De meeste parkeergarages
overschrijden deze wettelijke maat ruimschoots. Afdeling 2.22 Grote brandcompartimenten
biedt de aanvrager van een bouwvergunning mogelijkheden tot het vergroten van
brandcompartimenten onder een aantal voorwaarden, mits een gelijkwaardig
brandveiligheidsniveau wordt bereikt als bedoeld in het Bouwbesluit. Volgens de toelichting van
het Bouwbesluit kan dat betekenen dat er een sprinklerinstallatie wordt toegepast of een rooken warmteafvoerinstallatie. Het gaat er vooral om te voorkomen dat er bij een brand een
onbeheersbare situatie ontstaat en te garanderen dat er in het geval van een langere
vluchtafstand voldoende tijd is om het aansluitende terrein veilig te kunnen bereiken.
Daarnaast biedt artikel 1.5 van het Bouwbesluit, de zogenaamde gelijkwaardigheidsbepaling, de
mogelijkheid af te wijken van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit mits dezelfde mate van
brandveiligheid wordt bereikt
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1.2

Gebruiksbesluit

Het Gebruiksbesluit regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken o.a. ten aanzien van het
voorkomen en beperken van brand, het tijdig vaststellen van brand en het vluchten bij brand.
Daarnaast bepaalt het Gebruiksbesluit wanneer een bouwwerk een gebruiksvergunning of een
gebruiksmelding moet aanvragen. Een parkeergarage is op grond van het gebruiksbesluit niet
gebruiksmeldings- of gebruiksvergunningsplichtig.
Op grond van artikel 2.2.1 van het Gebruiksbesluit heeft een parkeergarage met meer dan 1
bouwlaag een niet automatische brandmeldinstallatie conform NEN 2535. Vanaf een
gebruiksoppervlakte van 1.000 m² is een automatische brandmeldinstallatie met volledige
bewaking verplicht en vanaf 2.500 m² is doormelding naar de brandweer vereist. De
brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002 en
dient te beschikken over een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties
2002. Daarnaast dient een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575:2004 aanwezig te zijn.
Een ander relevant artikel is artikel 2.3.9. Rookbeheersingssystemen. Dit artikel schrijft voor dat
een rook- en warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem moet beschikken over
een door burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening
adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. Dit is met name van belang indien
een parkeergarage mechanisch geventileerd wordt.

1.3

Concept Bouwwerkbesluit 2012

Volgens het concept Bouwwerkbesluit 2012 moet een parkeergarage voorzien zijn van volledige
bewaking en vanaf 2.500 m² is een inspectiecertificaat voor de brandmeldinstallatie vereist. Een
parkeergarage, ongeacht de grootte hoeft geen doormelding naar de brandweer te hebben.
Het Bouwwerkbesluit 2012 gaat er daarbij wel van uit dat de parkeergarage in zijn geheel aan de
prestatie-eisen uit het Bouwwerkbesluit voldoet. Dit geldt ook voor de brandcompartimentering.
Is een parkeergarage groter kan op basis van gelijkwaardigheid alsnog een doormelding naar de
brandweer vereist zijn.
Daarnaast is bepaald dat indien een parkeergarage lager ligt dan 5 meter onder het meetniveau
er een brandwerendheid op bezwijken van 90 minuten aanwezig moet zijn.

1.4

NEN 2443

De NEN 2443 ‘Parkeren en stallen personenauto’s ’, geeft prestatie- en functionele eisen
waaraan parkeerterreinen, parkeer- en stallingsgarages moeten voldoen met een capaciteit
vanaf 20 parkeerplaatsen. In deze norm staan het ontwerp, de verkeerstechnische vormgeving
en veiligheid van de parkeervoorziening centraal. De norm maakt onderscheid in parkeer- en
stallingsgarages. Dit heeft te maken met het gebruik van de garage. Een stallingsgarage wordt
overwegend gebruikt door vaste gebruikers, zoals bewoners van een bovengelegen
woongebouw en zijn vaak beperkter van omvang. Een parkeergarage (openbare parkeergarage)
wordt gebruikt door verschillende gebruikers die er minder bekend zijn en wisselen
parkeerplaatsgebruikers elkaar regelmatig af. [NEN 2443, 2000], Daar waar in dit rapport over
een parkeergarage gesproken wordt, kan ook een stallingsgarage bedoeld worden.
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De brandveiligheid komt in de NEN 2443 slechts beperkt aan de orde. De belangrijkste
brandveiligheidsapsecten uit de norm zijn de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden
om een parkeergarage zodanig te bouwen dat deze op natuurlijke wijze geventileerd kan
worden. Als niet kan worden voldaan aan natuurlijke ventilatie-eisen moet mechanisch
geventileerd worden. De belangrijkste functie van ventilatie onder normale omstandigheden is
om de roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren weg te blazen. De voorgeschreven
ventilatiecapaciteit houdt geen rekening met een brandsituatie.
Verder geeft de NEN 2443 richtlijnen met betrekking tot de koolmonoxide (CO) en Liquefied
Petroleum Gas (LPG) detectie en de ontruimingsalarminstallatie.
De NEN 2443 wordt niet aangestuurd door het Bouwbesluit of het Gebruiksbesluit en heeft als
zodanig geen rechtskracht.

1.5

LNB Praktijkrichtlijn

De “Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen op het bouwbesluit voor mechanisch
geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte grotere dan 1.000 m²” (nader te
noemen LNB richtlijn) is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vereniging
Brandweer Rampenbestrijding (NVBR) en het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB). Dit
concept wordt landelijk toegepast als gelijkwaardigheid voor grote parkeergarages. Het concept
betreft een integrale benadering van ontvluchting, compartimentering en brandbestrijding.
Gezien het feit dat marktpartijen bezwaren hadden tegen de achtergronden van dit concept is
het nooit officieel uitgebracht. In de richtlijn wordt ervan uitgegaan dat alle relevante eisen uit
het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit onverminderd van toepassing zijn, alleen daar waar de
omstandigheden dit nodig achten is ervan afgeweken. [LNB, 2002]
De uitgangspunten die in de LNB richtlijn worden gesteld zijn gebaseerd op proefnemingen door
TNO op 19 juni 1998 in parkeergarage ‘Fleerde’ te Amsterdam. [Oerle van, et al, 213].Dit
betreffen de volgende uitgangspunten:
- bij een brand in een parkeergebouw is geen sprake van een volledig in brand staand
compartiment
- in het ongunstigste geval zullen maximaal 4 auto’s tegelijk in brand staan door brandoverslag
- na 15 minuten vindt er brandoverslag plaats van een auto naar de andere
- een eenmaal brandende auto is na 30 minuten de maximale heatrelease rate (HRR) of te wel
warmteafgifte gepasseerd
- na 60 minuten zal de auto geheel zijn afgebrand.
De belangrijkste eisen die gesteld worden in de LNB richtlijn zijn:
- het parkeergebouw dient minimaal met een weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten gescheiden te worden van een ander gebouw of
andere besloten ruimte.
- De scheiding tussen het trappenhuis en het parkeergebouw op meer dan 8 meter beneden
het meetniveau dient minimaal 60 minuten WBDBO te zijn.
- De loopafstand mag minimaal 30 meter bedragen.
- Tenminste 1 verticale vluchtroute van de bovengelegen gebouw(en) mag niet in de
parkeergarage uitkomen
- De hoofddraagconstructie dient een brandwerendheid van 90 minuten op bezwijken te
hebben indien het verblijfsgebied lager is gelegen dan 8 meter onder het meetniveau en
vanaf 13 meter onder het meetniveau 120 minuten.
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Elk onderdeel dat tot de constructie behoort dient te voldoen aan klasse 1 met betrekking
tot brandvoortplanting

Er zijn geen eisen gesteld aan de hoofddraagconstructie van een parkeergebouw niet lager dan 8
meter beneden het meetniveau. Ook het Bouwbesluit heeft hiervoor geen eisen.
De LNB richtlijn schrijft op het gebied van ventilatie, CO/LPG detectie en
brandbeveilgingsinstallaties het volgende voor (tabel 4):
Tabel 4: brandbeveiligingsinstallaties

Oppervlakte BC m²

< 1.000 m²
>1.000 m² < 2.500 m²
>2.500 m² < 5.000 m²
> 5.000 m²

Minimale
ventilatievoud
BB afd. 3.10
10-voud
10-voud
Berekening

CO/LPG detectie

Brandveiligheidsinstallatie (BMI)

Doormelding RAC

Geen
Ja
Ja
Ja

Geen
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja
Ja

In verband met ontvluchting wordt het wenselijk geacht dat de brandmeldinstallatie het
ventilatiesysteem gedurende 3 minuten afvalt en na deze 3 minuten op vol vermogen wordt
geschakeld.
Voor de berekening van de ventilatie dienen de volgende criteria te worden gehanteerd:
- 3 auto’s in brand met een maximaal brandvermogen van 8 MW
- rookpotentieel 400 m-1/m³/kg
- optische dichtheid: D in m-1
- zichtlengte 1,3D
- verbrandingswaarde 1 auto 25 MJ/kg
- hoogte ‘modelgarages’ 2.40 meter
Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende tijdsbalk (figuur 2):

Figuur 2: tijdsbalk ventilatie LNB richtlijn

De LNB richtlijn gaat ervan uit dat de brand beperkt blijft tot een lokale brand van maximaal 3
auto’s en de brandweer de brand snel kan blussen. Nadat de brand in 10 minuten is geblust is er
na 20 minuten een zichtlengte van 30 meter, zodat de brandweer de garage kan doorzoeken.
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Om ongewenste meldingen tegen te gaan worden thermische melders voorgesteld met een
projectering die afwijkt van de NEN 2535. Uitgangspunt hierbij is dat de hitteverspreiding aan het
plafond met een hoogte van 2.75 meter dermate snel geschiedt dat de brandmeldinstallatie in
alarm komt binnen 300 seconden.
Het geografisch brandweerpaneel dient de detectiezone aan te geven waarin het eerst brand is
gesignaleerd en een zwaailicht geeft de dichtstbijzijnde brandweeringang aan.
Verder zijn op basis van de LNB richtlijn droge blusleidingen, brandslanghaspels en
vluchtrouteaanduiding aanwezig. Deze laatste dient aangebracht worden op hoogte en voor
repressie op vloerniveau.
De LNB richtlijn kan gebruikt worden voor gelijkwaardigheid, maar heeft geen rechtskracht.
Een aantal gemeenten hebben deze richtlijn omgebouwd tot een eigen richtlijn. Bekend is vooral
de Rotterdamse richtlijn. De Rotterdamse richtlijn is op een aantal punten strenger. Zo wordt er
gerekend met een brandvermogen van 12 MW waarbij 3 auto’s binnen 10 minuten in brand gaan
en een verbrandingswaarde van 5020 MJ per auto. De zichtlengte op de brand dient 30 meter te
zijn met een zichthoogte van 2.50 m. De projectering van de brandmeldinstallatie is geheel
volgens de NEN 2535.

1.6

2e Ontwerpnorm NEN 6098

Deze norm heeft tot doel om prestatie-eisen te geven voor de toepassing van een
rookbeheersingssysteem in mechanisch geventileerde parkeergarages ter ondersteuning van de
brandweer om een succesvolle binnenaanval mogelijk te maken. Het rookbeheersingssysteem
kan worden toegepast voor de volgende doelstellingen:
- ter beperking van rookverspreiding met een prestatie-eis dat de rookverspreiding beperkt
moet blijven tot het rookverspreidingsgebied (met als doel een betere mogelijkheid voor een
binnenaanval en het zoeken naar slachtoffers te creëren).
- om zicht op de brand mogelijk te maken met als prestatie-eis dat 27 minuten na detectie op
30 meter van de brand (aanvalsroute brandweer) de uiteindelijke lichtopbrengst op het
kijkpunt ten minste 0.016% van de lichtopbrengst van de brandhaard is (verbeteren
binnenaanval door snel lokaliseren van de brand), afbeelding 1.
- ter nacontrole (nazorg) voor de brandweer(de gehele garage moet vanaf 40 minuten na
detectie van de brand rookarm zijn, nadat de brand geblust is).

Afbeelding 1 Zicht op de brand volgens NEN 6098
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De uitgangspunten die in deze ontwerpnorm worden gehanteerd zijn:
- een gebruiksoppervlakte van 25 m² per auto met een parkeervak van 2.5 x 5 meter
- de TNO-curve is gebaseerd op de ontwerpbrand uit het TNO rapport 1999-CVB-R1442
- per MJ energie produceert een auto een hoeveelheid rook die in een volume van 1 m3 bij een
temperatuur van 20°C een rookdichtheid van 16 m-1 veroorzaakt. (rookpotentieel 400 m²/kg)
- een verbrandingswaarde van 1 auto van 25 MJ/kg
De ontwerpnorm vermeldt dat door veranderingen in het materiaalgebruik van een auto (meer
kunststof) het vermogen weliswaar gestegen is, maar aangezien deze brandcurve gebaseerd is
op een grote hoeveelheid (18) proeven en daar een conservatieve benadering voor is, deze
curve representatief geacht wordt voor de komende jaren.
De onderstaande grafiek (grafiek 1) toont de brandcurve uit de ontwerpnorm:

Grafiek1 Brandcurve uit de ontwerpnorm NEN 6098

Het piekvermogen ligt na 22 minuten op 9.5 MW waarop de blussing door de brandweer moet
worden ingezet, waardoor het brandvermogen binnen 32 minuten (10 minuten voor blussen)
naar nul is gebracht. Op het moment van aankomst van de brandweer staat alleen auto 1
volledig in de brand, auto 2 begint zich na 10 minuten te ontwikkelen en auto 3 is net ontstoken.
De tijdsbalk, c.q. het normatief brandverloop ziet er als volgt uit (tabel 5):

Tabel 5: Normatief brandverloop uit NEN 6098.

Afhankelijk van het gebruiksoppervlak van de parkeergarage stelt de ontwerpnorm de volgende
voorzieningen voor (tabel 5):
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Tabel 6: ventilatie ontwerpnorm NEN 6098

Tot een gebruiksoppervlakte van 2.500 m² kan worden volstaan met een voorziening gericht op
nacontrole, waarbij een 10-voudige ventilatie volstaat. Bij een gebruiksoppervlak groter dan
2.500 m² moet de ventilatie dusdanig geregeld worden dat zicht op de brand ontstaat.
De brandmeldinstallatie moet in tegenstelling tot de LNB richtlijn m.b.t. de projectering in zijn
geheel voldoen aan de NEN 2535. Verder zijn in de ontwerpnorm in de bijlage eisen aan
Computational Fluid Dynamics (CFD)-berekeningen gevoegd.

1.7

Stichting Bouw Research (SBR) publicatie, Parkeergarages:
Brandveiligheid en Ventilatie, 2004

De SBR uitgave is slechts een probleemverkenning en kan als zodanig ook niet als een richtlijn of
handleiding gebruikt worden. Het document stelt een aantal zaken ter discussie, zoals het
toepassen van het brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van Brand voor parkeergarages tot
5.000 m². Volgens de SBR publicatie maakt het brandbeveiligingsconcept garages tot 5.000 m²
zonder meer toelaatbaar; zonder zwaardere eisen ten aanzien van de ventilatie. Voor de
berekening van de mechanische ventilatie wordt verwezen naar NEN 2443.

1.8

NPR 2443 Parkeergarage

De NPR 2433 is de voorloper van de NEN 2443 en stamt uit 1978. De NPR 2443 had tot doel een
gelijke landelijke maatstaf vast te stellen voor open en besloten parkeergarages met een
stallingscapactitiet van meer dan 40 auto’s.
De NPR 2443 stelt voor besloten parkeergarages de volgende brandveiligheidsvoorzieningen:
- De brandwerendheid van de dragende wanden dient ten minste 60 minuten te zijn. Voor
bovengrondse parkeergarages met maximaal twee bouwlagen volstaat 30 minuten.
- Constructiematerialen dienen te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2
- De brandwerendheid van vloeren en daken met inbegrip van het daaronder aangebrachte
plafond dient ten minste 60 minuten te zijn
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1.9

De bijdrage tot brandvoortplanting van plafonds dient te voldoen aan
brandvoortplantingsklasse 2
Gesloten parkeergarages dienen ingedeeld te worden in brandcompartimenten van
maximaal 5.000 m2.
Voor de trappenhuis die in verbinding staat met andere gebouwen moet een veiligheidssluis
aanwezig zijn
Ventilatie in verband met vorming van koolmonoxide
De aanwezigheid van een brandmeldinstallatie is wenselijk, afhankelijk van de ligging, het
doel, de grootte van de garage en de plaatselijke brandweer.
Aanwezigheid van brandslanghaspels
Tenzij dwingende reden hiervoor aanwezig zijn wordt het toepassen van een
sprinklerinstallatie ontraden, omdat het bluseffect van water op een stalen dak minimaal is,
door de verhoging van waterdampconcentratie de rookoverlast sterk wordt bevorderd en
water kan voor ongewenst transport zorgen van de brandende benzine

Bestaande bouw

Voor het verschijnen van de LNB richtlijn werden er geen eisen aan de ventilatie gesteld, anders
dan ventilatie voor koolmonoxide en was de NPR 2433 de enige richtlijn. Ook werden er in het
Bouwbesluit geen brandveiligheidsmaatregelen voor een parkeergarage geëist. Dit kan
betekenen dat in bestaande parkeergarages geen brandmeldinstallatie en of mechanische
ventilatie aanwezig is.

2.

Buitenlandse wetgeving en richtlijnen
Naast de Nederlandse wet- en regelgeving is om een vergelijking te kunnen maken ook gekeken
naar de omringende landen en de U.S. voor wat betreft de regelgeving of richtlijnen voor
parkeergebouwen. Dit betreft de volgende landen:
- België
- Duitsland
- Engeland en Wales
- Amerika
Daarnaast wordt het 6e concept van de EU-richtlijn behandeld.

2.1

België

De wettelijke basis voor de bandveiligheid in België is het Koninklijk Besluit (KB) Basisnorm
brandveiligheid. Dit besluit stelt dat een gebouw is verdeeld in compartimenten waarvan de
oppervlakte kleiner is dan 2.500 m², met uitzondering van parkeergebouwen. Compartimenten
groter dan 2.500 m² zijn toegestaan maar dan met sprinkler en een rook- en
warmteafvoerinstallatie. Parkeergebouwen daarentegen mogen groter zijn en meerdere
bouwlagen bevatten. In gesloten parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 500
m² moeten maatregelen hebben die noodzakelijk zijn om de verspreiding van rook te
voorkomen. Welke maatregelen wordt niet vermeld.
Verder valt het op dat bij lage gebouwen er altijd een brandwerendheid van 60 minuten
aanwezig moet zijn, bij middelhoge gebouwen (boven 10 meter) een brandwerendheid van 120
minuten) en bij hoge gebouwen (hoger dan 25 meter) een brandwerendheid van 360 minuten.
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Sinds 2006 is de norm ‘NBN S 21-208-2, Brandbeveliging in gebouwen – ontwerp van de rook- en
warmteafvoersystemen (RWA) in gesloten parkeergebouwen’ van toepassing. Het doel van de
norm is de rookverspreiding bij brand in de parkeergarage te beperken en de toegang van de
hulpdiensten tot bij de bandhaard op een veilige manier mogelijk te maken en een interventie te
vergemakkelijken. De norm maakt onderscheid tussen gesloten parkeergebouwen zonder
sprinklers of met sprinklers zonder vloerhelling enerzijds en gesloten parkeergebouwen met
sprinklers en vloerhelling anderzijds. Bij een gesprinklerde garage zonder vloerhelling vindt geen
efficiënte waterafvoer plaats en kan de brand zich verspreiden over het wateroppervlak, vandaar
dat deze gelijk geschaard worden voor de berekening van de brandgrootte met ongesprinklerde
gebouwen.
Voor ongesprinklerde gebouwen en gesprinklerde zonder vloerhelling wordt met een
brandomvang van 5 m x 5 m en een totaal brandvermogen van 6 MW gerekend. Dit komt
overeen met 2 auto’s. Bij gesprinklerde garages met vloerhelling mag gerekend worden met 1
auto met een afmeting van 2 m x 5 m en 4 MW vermogen. Dit is het vermogen inclusief de
straling naar de wanden. De norm geeft aan dat dit vermogen representatief is voor modellen
die gebouwd zijn eind jaren 1990. De belangrijkste prestatie-eisen van de norm voor horizontaal
geventileerde garages:
- over de gehele lengte vanaf de openbare weg tot op minder dan 15 meter van de
brandhaard moet de toegangsweg voor de brandweer rookvrij worden gehouden.
- De rookvrije toegangsweg voor de brandweer moet een breedte hebben van ten minste 5
meter
- Het maximale rookverspreidingsgebied moet worden beperkt tot de RWA-zone van
maximaal 1.000 m².
- De vereiste luchtsnelheid voor een ongesprinklerde garage is minimaal 1,1 m/s.
Daarnaast is er een bijlage B, validatie van een RWA-systeem door CFD-berekening met de
voorwaarden waaraan de CFD berekening moet voldoen.

2.2

Duitsland

Elk Bondsland heeft in Duitsland een eigen Garageverordening. Per Bondsland kunnen de
voorschriften enorm verschillen. Door steeds meer Bondslanden wordt naast ventilatie ook een
sprinklerinstallatie geëist, afhankelijk van brandcompartimenteringsgrootte, diepte, gebruik en
bovenbouw. [Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V.]
Vanaf een gebruiksoppervlak van 1.000 m² wordt een parkeergarage al een grote garage
genoemd. Voor ondergrondse garages met een inwendige hoogte lager dan 3,50 meter mag het
rookverspreidingsgebied maximaal 2.500 m² bedragen. Dit mag 5.000 m² zijn als de garage
gesprinklerd is. Een volledige rookverspreiding in de garage moet worden tegengegaan door het
plaatsen van brandwerende wanden, zelfsluitende rookschermen of branddeuren of virtuele
rookgrenzen met zicht op de brand voor de brandweer. Voor de projectering wordt verwezen
naar de EN 12101-13. Gerekend wordt met een brand van maximaal 3 auto’s gebaseerd op de
proeven van TNO in parkeergarage Fleerde te Amsterdam, een brandvermogen van 8 MW voor 3
auto’s ongesprinklerd en 3.8 MW gesprinklerd. De geëiste brandblusvoorzieningen blijven echter
sterk afhankelijk van het Bondsland. De ‘Brandenburgische Garage und Stellplatzverordnung’
bijvoorbeeld stelt dat in besloten parkeergarages met een vloer meer dan 4 meter onder het
maaiveld een sprinklerinstallatie aanwezig moet zijn. Grote garages (> 1.000 m²) moeten
voorzien zijn van een automatische brandmeldinstallatie.
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2.3

Engeland en Wales

In Engeland en Wales is ‘Approved Document B (Fire Safety) bij de ‘Building Regulations in
Engeland and Wales’ en BS 7346 Part 7 van belang. BS 7345 Part 7 richt zich op de ventilatie bij
branden in gesloten parkeergarages. Het doel is ten eerste om de juiste condities voor de
brandweer te creëren zodat de brand snel gelokaliseerd en geblust kan worden en ten tweede
om te assisteren bij het vluchten van gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van ontwerpbranden
van 4 MW (gesprinklerd) en 8 MW (ongesprinklerd).
Approved Document B section 11 verwijst naar de BS 5588 – Part 10 voor winkelcentra, welke
een sprinklerinstallatie eist in parkeergarages.

2.4

Amerika

In Amerika is de ”NFPA 88-A, Standard for Parking Structures”, van toepassing.
De belangrijkste punten hieruit zijn:
- De brandwerendheid tussen gebouwen onder, naast of boven de parkeergarage op een
afstand van minder dan 3 meter moet minstens 2 uur bedragen (120 minuten).
- In besloten garages met een plafondhoogte op minder dan 0,6 meter boven peil of met een
hoogte van meer dan 15 meter moet een automatische sprinklerinstallatie aanwezig zijn.
- Besloten garages die in verbinding staan met een andere gebouwfunctie moet voorzien zijn
van een sprinklerinstallatie of een volledige brandmeldinstallatie met mechanische
ventilatie.

2.5

EU richtlijn prEN/TS 12101-11, 6e concept van 28 mei 2010

Op Europees niveau worden eisen voor de rookbeheersing samengevat in de norm EN 12101-11.
De laatste conceptversie van de norm heeft de volgende doelstellingen:
- Het creëren van een rookvrije aanvalsweg voor de brandweer tot op 10 meter van de brand,
over een breedte van 5 meter en een hoogte van 2 meter. De rookdichtheid mag niet hoger
zijn dan 0,02 g/m³. De luchtsnelheid mag maximaal 5 m/s bedragen
- Een veilige ontvluchting mogelijk maken
- Het rookvrij maken van de garage na de blussing van de brandweer
De uitgangspunten van het laatste concept voor commentaar van 28 mei 2010 gaat van dezelfde
ontwerpbrand uit als de Belgische norm. Zie tabel 7.

Tabel 7: ‘Smoke and heat control systems Part 11: Design, installation & commissioning requirements for
enclosed car parks, Provisonal Draft
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Bijlage 3 - Brandmeldinstallaties
Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig
stadium te kunnen ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan
plaatsvinden. Hierdoor kunnen maatregelen worden getroffen om mens, dier, inventaris,
gebouw en het milieu veilig te stellen.
Brandmeldinstallaties zijn in de huidige regelgeving, c.q. richtlijnen gekoppeld aan de grootte van
de parkeergarage. Afhankelijk van de grootte van de garage kan ook het ventilatie-voud
verschillen.
Het Gebruiksbesluit regelt de brandmeldinstallatie in parkeergarages. Vanaf een
gebruiksoppervlakte van 1.000 m² is een automatische brandmeldinstallatie met volledige
bewaking verplicht en vanaf 2.500 m² is doormelding naar de brandweer vereist. In Nederland
circuleren verschillende normen en richtlijnen voor de ventilatie in parkeergarages, waarin de
gewenste brandmeldinstallaties voor een parkeergarage vermeld worden. Zo staat in de
‘Praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages > 1.000 m² dat men thermische
melders mag toepassen. In de ontwerpnorm NEN 6098 staat dat tweegroeps- of
tweemelderafhankelijke melders moeten worden toegepast en de Rotterdamse richtlijn gaat
weer uit van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met als voorwaarde een snelle
detectie. In deze paragraaf worden alleen de detectiesystemen besproken die het meest in een
parkeergarage voorkomen.
Detectiesystemen zelf hebben bij een brand geen invloed op de branduitbreiding,
brandvermogen, temperatuur of de rook. Ze verkorten alleen de ontdekkingstijd van de brand en
daarmee de opkomsttijd van de brandweer.
Optische rookmelders:
De werking is gebaseerd op de lichtreflectie van zichtbare verbrandingsproducten. Voordeel van
deze melders is dat zij bij rook snel in alarm zullen gaan en het ontruimingsalarm snel
aangestuurd wordt. Een nadeel van optische melders is dat ze zeer snel vervuilen door de stof en
de roetdeeltjes in parkeergarages en gevoelig zijn voor vocht. Ook bij het starten van een auto
kan de melder al in alarm gaan, waardoor de kans op ongewenste meldingen groot is. Een ander
nadeel is dat met optische melders de locatie van de brandhaard niet met zekerheid is vast te
stellen. Door de dagelijkse stuwdrukventilatie zal bij een beginnende brand de vrijgekomen rook
door de parkeergarage worden weg gestuwd. Hierdoor bestaat de kans dat een brandmelding
binnen een verkeerde detectiezone wordt weergegeven. Het gevolg is dat de brandweer in een
(verrookte) parkeergarage een binnenaanval plant en via het verkeerde trappenhuis de
parkeergarage binnentreedt. Om deze redenen schrijft de LNB richtlijn thermische detectie voor.
Voor optische rookmelders wordt over het algemeen aangenomen dat deze binnen 3 minuten na
het ontstaan van een brand in alarm zullen gaan
Tweegroeps- of tweemelderafhankelijke melders:
Bij tweegroeps- of tweemelderafhankelijke vindt er een gedifferentieerde sturing plaats. Na een
melding van de eerste melder/groep wordt de ontruimingsalarminstallatie aangestuurd en de
ventilatie uitgeschakeld. De in de garage aanwezige personen worden zo tijdig gewaarschuwd en
kunnen vluchten zonder dat rookverspreiding door de ventilatie plaatsvindt. Na een tweede
melding uit eenzelfde detectiezone wordt de ventilatie in ‘brandstand’ (vol vermogen) gezet en
vindt automatische doormelding plaats naar de brandweer.
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Aspiratie Detectie Systeem (ADS):
Dit systeem bestaat uit een detector die door middel van een buizensysteem continu
luchtmonsters neemt. Deze luchtmonsters worden door een laserdetectiekamer geleid, waarin
de laser rookdeeltjes signaleert. Het systeem onderscheidt rookdeeltjes van andere
(stof)deeltjes. ADS zorgt voor een snelle detectie. De toepasbaarheid van ADS is afhankelijk van
de vorm van parkeergarage en de aanwezigheid van balken. In principe is deze installatie alleen
geschikt bij een vlakke plafondconstructie en daardoor niet teveel (haakse) bochten nodig zijn.
Thermische melders:
Thermische melders komen het meest voor in parkeergarages, omdat ze worden voorgeschreven
door de LNB richtlijn. Thermische melders zijn uitgerust met een temperatuursensor welke
continu de omgevingstemperatuur meet. Wanneer er een plotselinge temperatuurstijging
optreedt of een maximale waarde overschreden wordt komt de melder in alarm. Een groot
voordeel van deze melders is dat zij vrijwel ongevoelig voor stof en waterdamp zijn waardoor
ongewenste meldingen worden voorkomen. Een ander belangrijk voordeel is dat thermische
melders de brandlocatie correct aangeven. Een nadeel is dat thermische melders de brand in een
later stadium melden dan optische melders. Er moet namelijk eerst een relatief hoge
warmteontwikkeling plaatsvinden, voordat de thermische melders worden geactiveerd. Een
smeulend brandje wordt niet gedetecteerd. Tegen de tijd dat de brandweer gealarmeerd wordt
kan de garage al geheel onder rook staan. Een enkele brandende auto kan de rookdichtheid in
een parkeergarage zo groot maken dat het de brandweer erg veel moeite kost de plaats van de
brand te vinden of de vluchtroute terug te vinden. Ook kan het een risico betekenen voor
personen die nog in hun auto of in de parkeergarage aanwezig zijn. [interview Peter v.d Leur,
bijlage 7]. In een artikel over brandveiligheid schrijft hij het volgende. “De praktijkrichtlijn van het
LNB biedt onvoldoende garanties voor het veilig vluchten van aanwezigen in een grote
mechanisch geventileerde parkeergarage. Op basis van CFD-simulaties uitgevoerd voor
praktische ontwerpen van grote parkeergarages, die voldoen aan de eisen van de praktijkrichtlijn,
moet worden geconstateerd dat al na twee à drie minuten de rook over een oppervlak van enkele
duizenden vierkante meters rond de brandende auto’s kan zijn verspreid. Mensen die zich bij
aanvang van de brand in dat gebied bevinden en na die paar minuten nog niet zijn gevlucht,
hebben vervolgens onvoldoende zicht om nog een uitgang te kunnen bereiken. De
ontruimingsalarmering komt te laat, doordat de praktijkrichtlijn ter voorkoming van ongewenst
alarm een lage gevoeligheid van de brandmeldinstallatie voorschrijft.” [Leur van de, P.,2006]
Voor thermische melders wordt aangenomen dat deze binnen 5 minuten na het ontstaan van de
brand in alarm gaan, mits er ook daadwerkelijk een hitteopbouw plaats vindt. Een smeulproces
wordt niet gedetecteerd.
De brandmeldinstallatie stuurt het brandventilatiesysteem, dat eerst 3 minuten uitgeschakeld
wordt om personen de tijd te geven om te ontvluchten (vermijden rookverspreiding) alvorens
het brandventilatiesysteem op volvermogen wordt gezet. Echter tegen deze tijd kan de garage al
geheel verrookt zijn.
Sensorkabeldetectie
Dit systeem bestaat uit een stof- en waterdichte kabel, waarin thermische sensoren de
temperatuurverandering en de maximale temperatuur bewaken. De kabel wordt boven de
parkeervakken gepositioneerd en is om de 5 meter voorzien van een adresseerbare thermische
sensor. Het sensorkabeldetectiesysteem gaat sneller in alarm dan de gewone thermische melder,
maar het blijft een thermische melder en er moet dan ook eerst een behoorlijke
warmteontwikkeling plaats vinden. De rook wordt ook hier niet gedetecteerd.
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Multisensor melders:
Multisensor melders zijn detectoren uitgerust met een combinatie van een optische rookmelder
en een thermische melder. Deze melder komt pas in alarm als er zowel rook aanwezig is en een
temperatuurstijging plaatsvindt.

Doormelding naar de brandweer:
Op grond van het Gebruiksbesluit 2003, de LNB richtlijn en de ontwerpnorm NEN 6098 is voor
een parkeergarage met een gebruiksoppervlakte vanaf 2.500 m² automatische doormelding naar
de brandweer vereist. Binnen de verwerkingstijd op de alarmcentrale van 1 minuut zal de
brandweer gealarmeerd worden. Dit kan een beroepspost of een vrijwilligerspost zijn.
Recente parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m² en kleiner dan 2.500
m² zullen een brandmeldinstallatie hebben voor het ontruimen van de garage en het sturen van
de ventilatie, maar de doormelding naar de brandweer is niet verplicht. Ook is niet verplicht
gesteld dat de doormelding naar een particuliere alarmcentrale gaat.
Veel van deze garages, de zogenaamde stallingsgarages, bevinden zich onder een woongebouw
of onder een kantoorgebouw. In een parkeergarage onder een woon- en of kantoorgebouw is ’s
nachts geen toezicht. Brand kan zich ongehinderd ontwikkelen. Melding vindt pas plaats als
toevallig een bewoner wakker wordt, of bij een kantoorgebouw als iemand het buiten toevallig
ziet. Volgens het normatief brandverloop2 (figuur 3) is dat 13 minuten.
Het is niet uitgesloten dat bij een ondergrondse parkeergarage het ’s nachts mogelijk zelfs langer
kan duren voordat de brand ontdekt wordt. De slow-whoop in de parkeergarage moet toevallig
door een bewoner gehoord worden. Bij een voor het publiek niet toegankelijk parkeergarage
onder een kantoorgebouw is het mogelijk dat ’s nachts of in het weekend helemaal niemand de
brand opmerkt, maar in dat geval zal de parkeergarage ook grotendeels of helemaal leeg zijn.

Figuur 3: Normatief brandverloop zonder detectie en doormelding naar de brandweer

Een praktijkvoorbeeld is de brand in de parkeergarage in Hapert. De brandmeldinstallatie geeft
om 03:24 uur alarm waarop het ontruimingsalarm in werking treedt. Om 03:38 uur is een
telefonische melding bij de alarmcentrale binnengekomen, waarop vervolgens om 03:40 uur de
brandweer is gealarmeerd. De parkeergarage was voorzien van thermische melders. Als 5
minuten wordt aangenomen voor het activeren van de melder is 21 minuten verstreken voordat
de brandweer gealarmeerd wordt. Met een opkomsttijd van 10 minuten betekent dit dat pas 31
minuten na het ontstaan van de brand de brandweer ter plaatse is. Dan moet nog een
2

Het normatief brandverloop is een doelstellend tijdsschema met onderverdeling in tijdstippen die voor de
brandbeveiliging van een gebouw van belang zijn. Hierbij is ervan uitgegaan dat de brand wordt ontdekt door
personen in andere delen van het gebouw of in de omgeving van het gebouw op het moment van vlamoverslag
in de brandruimte. [BZK, 1995]
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verkenning worden uitgevoerd waar gemiddeld 7 minuten voor nodig is, als de brand direct
gelokaliseerd kan worden. Op z’n vroegst kan de blussing pas na 38 minuten worden ingezet,
mits er niemand gered hoeft te worden. Dit is 8 minuten later dan volgens het normatief
brandverloop.
In dit geval is de brand ontstaan door zelfontbranding van poetsdoeken in een bestelauto.
Vermoedelijk is hier ook nog een smeulproces aan voorafgegaan (afbeelding 2). [Beek van, 2010]

Afbeelding 2: Plaats ontstaan autobrand in parkeergarage te Hapert [foto: Beek van, 2010]

Een conclusie uit het rapport van Efectis is dat bij de brand in de parkeergarage aan de
Lloydstraat de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie er aan had bijgedragen dat de
brandweer eerder ter plaatse was geweest. Hierdoor was de brand beperkter van omvang
geweest en ook minder schade aan de constructie ontstaan.[Feijter, 2007]
Ook het rapport van BRE pleit gezien de snelle brandontwikkeling bij de brandproeven voor een
snelle alarmering en een snelle response van de brandweer [BRE, 2010]

Een zorgelijke ontwikkeling is dan ook dat in het concept Bouwwerkbesluit 2012 in een
parkeergarage, ongeacht de grootte, geen doormelding naar de brandweer meer vereist is.

Het Bouwwerkbesluit 2012 gaat ervan uit dat de parkeergarage wel in zijn geheel aan de
prestatie-eisen uit het Bouwwerkbesluit voldoet. Bij parkeergarages die de maximale
brandcompartimenteringsomvang overschrijden, kunnen aanvullende voorzieningen getroffen
worden, zoals doormelding naar de brandweer.
Koolmonoxide (CO, Liquefied Petroleum Gas (LPG) detectie en gebruiksventilatie:
In mechanisch geventileerde parkeergarages is op grond van de NEN 2443 een CO/LPG installatie
verplicht. Koolmonoxide (CO) is een toxisch gas en komt vrij in uitlaatgassen van auto’s en bij een
onvolledige verbrandingsreactie. Concentraties, die bepaald zijn als grenswaarden, moeten
worden bewaakt in de garage. De maximale concentraties hebben betrekking op de verblijfsduur
van personen in de ruimte en zijn afgeleid van de zogenaamde ‘MAC-waarde’ (maximaal
aanvaarde concentratie). Voor CO is dat 120 ppm (parts per million) bij een verblijfsduur van
maximaal een half uur. De CO-detectoren zitten op een hoogte van 1,50 meter boven de vloer.
Deze hoogte wordt beschouwd als ademzone van personen. De CO/LPG installatie stuurt bij een
overschrijding van de MAC-waarde de gebruiksventilatie 10 minuten op de maximale capaciteit.
De capaciteit van de gebruiksventilatie is o.a. afhankelijk van het aantal parkeerbewegingen. Het
Bouwbesluit stelt in artikel 3.48 dat de ventilatiecapaciteit van het verblijfsgebied en de
verblijfsruimte ten minste 3 dm³ /s per m² moet bedragen.
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Anders dan bij de bewaking van koolmonoxide, waar een achtergrondconcentratie bijna
onvermijdelijk is, mag er in een parkeergarage geen LPG voorkomen. LPG is namelijk een
explosief gas dat zwaarder is dan lucht. Bij een concentratie hoger dan 10% van de explosiegrens
moet er direct maximaal worden geventileerd en zo nodig (en zonder tijdvertraging) worden
ontruimd middels het ontruimingsalarm. De LPG detectoren worden geplaatst op een hoogte van
0,15 meter boven de vloer. [www.ExelAir.eu]
Beide bovenstaande installaties worden gecombineerd in een gasdetectie centrale. Bij
overschrijding van de CO of LPG alarmgrenswaarde wordt het ontruimingsalarm in werking
gesteld, het inrijden in de parkeergarage geblokkeerd en een tekstpaneel als hieronder afgebeeld
aangestuurd (afbeelding 3).

Afbeelding 3: Tekstpaneel bij het overschrijden van de CO of LPG alarmgrenswaarde

De gebruiksventilatie heeft op het brandscenario zelf weinig tot geen invloed. In de garage is
voldoende zuurstof aanwezig. De gebruiksventilatie voert geen extra zuurstof toe, maar zorgt
alleen voor luchtverplaatsing. Door deze luchtverplaatsing kan mogelijk wel de
brandmeldinstallatie later in alarm gaan. Doordat de ontruimingsalarminstallatie in werking
treedt mag worden verwacht dat de aanwezigen de garage zullen verlaten en doordat het
inrijden is geblokkeerd kunnen er geen auto’s meer bijkomen.
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Bijlage 4 – Overige invloedsfactoren
Naast de belangrijkste invloed factoren die in het hoofdrapport vermeld zijn, kunnen nog een
aantal andere factoren van invloed zijn. Deze factoren grijpen in eerste instantie niet in op het
brandproces of zijn van invloed op de brand zelf tot het ter plaatse komen van de brandweer,
maar kunnen in een latere fase wel degelijk onderdeel uitmaken van het brandscenario.

1. Brandcompartimentering
Brandcompartimenteringsscheidingen moeten dusdanige voorzieningen hebben dat
branddoorslag wordt voorkomen. De meest belangrijkste voorzieningen zijn de zelfsluitendheid
van deuren in de brandscheiding en de doorvoeringen voor leidingen, kabels etc.
Het is algemeen bekend dat brandcompartimenteringen grote faalkansen hebben. Uit onderzoek
van het Nationaal Centrum voor Preventie is naar voren gekomen dat in de gebouwen waarin
een opdeling in brandcompartimenten bij de brand een rol speelde, bleek dat deze
compartimentering faalde in 50% van de gevallen. Als de brandcompartimentering faalde, kon
dat falen in 50% van de gevallen worden toegeschreven aan het niet-functioneren van de
zelfsluitende brandwerende deuren (geblokkeerd, verwijderd e.d.). [Sterk et al, 2002]
Een ander aspect waaraan het falen van brandcompartimentering kan worden toegeschreven
zijn de doorvoeringen die door de brandwerende scheidingen heen lopen. In de parkeergarages
lopen veel leidingen die vanuit bijvoorbeeld de bovengelegen woningen komen of er naar toe
lopen (riolering, gastoevoer, waterleiding, bekabeling etc.). Bij een aantal onderzochte branden
[Feijter,2007] waren deze niet brandwerend uitgevoerd en heeft dit voor rookverspreiding
gezorgd in bovengelegen appartementen. Bij een brand in een parkeergarage in Hilversum aan
de Ruitersweg (2007) waren de in de garage aanwezige doorvoeringen aan de onderzijde niet
brandwerend afgewerkt. Hierdoor is de watermeter in de woning direct erboven weggesmolten
(afbeelding 4).
.

Afbeelding 4: doorvoeringen Ruitersweg
Hilversum

Afbeelding 5: weggesmolten doorvoeringen Schoolstraat
Hilversum.

Ook bij de brand in de Schoolstraat in Hilversum in 2007 zijn alle doorvoeringen van leidingen
beschadigd door de hete rook. Er waren geen aanwijzingen dat er vlamdoorslag via de
doorvoeringen heeft plaatsgevonden. Wel waren er duidelijke bewijzen dat grote hoeveelheden
rook door de doorvoeringen het woongebouw ingestroomd zijn (afbeelding 5). [Feijter de, 2007]
Bij de brand in de parkeergarage De Appelaar in Haarlem hebben de brandwerende deuren
tussen bouwlagen niet gefaald. Deze hebben ervoor gezorgd dat rook beperkt is gebleven tot
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één bouwlaag. [Wünsch, 2010]. Als bouwlagen niet brandwerend van elkaar gescheiden zijn kan
dit voor de inzet van de brandweer gevolgen hebben. Er komen meerdere bouwlagen onder de
rook te staan en het lokaliseren en het bereiken van de brandhaard kan langer in beslag nemen.
De kwaliteit van een brandscheiding is voor het brandscenario wel degelijk van belang, maar dit
geldt immers voor alle gebouwen.

2. Vormgeving
Een parkeervoorziening van een gebouw kan onder, in, op of naast het gebouw gelegen zijn.
Parkeergarages zijn er in vele maten en vormen. Het ontwerp en het gebruik van de bebouwing
waar de parkeervoorziening deel van uitmaakt hebben invloed op het ontwerp van de
parkeergarage. Bij het ontwerp van een parkeergarage heeft het aspect veiligheid veel aandacht.
In het bijzonder voor openbare parkeergarages is een goed verlichte overzichtelijk garage,
zonder veel donkere nissen of hoeken met grote kolomvrije overspanningen en overzichtelijke
toegangswegen belangrijk.
Voor de brandveiligheid heeft de vormgeving met name invloed op de ventilatie in de
parkeergarage. De tunnelventilatietechniek wordt veelvuldig toegepast voor het ventileren van
parkeergarages. Heeft de parkeergarage een lange smal gerekte vorm zoals dat van een tunnel, is
ventileren eenvoudiger dan bij de bredere garages of garages met grillige vormen en dode
hoeken. Met de toevoeropeningen aan één zijde en de afvoeropeningen aan andere zijde zal de
rookbeheersing eenvoudiger zijn, er vindt immers altijd ventilatie plaats over de brand. Dit wordt
verder uitgewerkt bij de paragraaf ventilatie.
Bij het dimensioneren van de ventilatie in een parkeergarage moet al rekening zijn gehouden
met de vormgeving van het gebouw. De vormgeving heeft dus geen directe invloed op het
brandscenario.

3. Bovenbouw
Parkeergarages zijn vaak gesitueerd onder winkelcentra, kantoren , uitgaanscentra en woon- en
zorgcomplexen. De bovenbouw zelf heeft geen invloed op de branduitbreiding, temperatuur of
de rookverspreiding in de garage. Wel heeft de aanwezigheid van de bovenbouw enorme
consequenties voor het optreden van de brandweer. De prioriteit van de brandweer zal op
moment van aankomst in eerste instantie liggen op het in veiligheid brengen van mensen die zich
in de bouwlagen boven de brand bevinden. Vooral in het geval waar rook langs de gevel omhoog
gaat. Op onderstaande foto van een brand in een parkeergarage in Amsterdam-IJburg
(afbeelding 6) is dit goed te zien. Er werden 70 bewoners geëvacueerd.

Afbeelding 6 Brand parkeergarage Amsterdam IJburg d.d. 18-12-2010 [foto: www.nu.nl/binnenland]
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Door het ontbreken van statistische gegevens over parkeergaragebranden is onderzoek gedaan
naar berichtgevingen vanuit de media bij parkeergaragebranden in Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Engeland in de periode van 2004-heden. Voor zover op internet gevonden zijn er 86
branden in besloten parkeergarages in de media verschenen. Zie ook bijlage 14, analyse
praktijkbranden. In 74% van de gevallen was boven de parkeergarage een
appartementencomplex gevestigd en in 11% een winkelcentrum. Van de 86 incidenten die op
internet vermeld staan is in 47 gevallen de bovengelegen bouwlagen geëvacueerd en in 24
gevallen had de bovengelegen verdiepingen nevenschade, variërend van instorting, woningen
zonder water, gas en licht tot en met rookschade. Doordat in veel garages de hoofdleidingen van
de woningen door de garage lopen, komen woningen zonder gas, water of elektriciteit te zitten
en moeten bewoners daardoor de woning tijdelijk of voor langere tijd verlaten.
Bij de brand in parkeergarage “De Appelaar” in Haarlem zijn twee theaters en een aantal cafés in
de omgeving als gevolg van de rookverspreiding ontruimd. Ook een aantal bewoners in de
omgeving hebben hun huis moeten verlaten. [Bron: http://www.nu.nl/binnenland/
/2364949/parkeergarage-haarlem-blank-gezet.html]. De brandbestrijding zelf heeft hierdoor in
eerste instantie minder aandacht gekregen.
Tot op heden is het in Nederland nog niet veel voorgekomen, maar brandoverslag naar de
bovengelegen verdiepingen behoort tot een realistische mogelijkheid. In juni 2007 bij een half
open parkeergarage in Geleen aan de Dr. Nolenstraat heeft de brandweer brandoverslag naar de
bovengelegen verdiepingen ter nauwe nood kunnen voorkomen [www.brandweer-geleen.nl]. Zie
afbeeldingen.

Afbeelding 7 en Afbeelding 8: Geleen, Dr. Nolenstraat 24 juni 2007 [bron: www.brandweer-geleen.nl]

Bij de brand in de parkeergarage van Monica Wills House in Bristol is ondanks de sprinkler in de
woningen brandoverslag niet voorkomen. Gelukkig heeft de sprinklerinstallatie, ondanks dat
deze niet is uitgelegd om een brand van buitenaf te controleren, de brandoverslag wel beperkt.
Eén bewoner is overleden als gevolg van het inademen van rook. Zestig andere bejaarde
bewoners zijn geëvacueerd. Zie afbeelding 9. [Bafsa, 2010]
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Afbeelding 9: Monica Wills House Bristol, December 2006: 22 auto’s verband en brandoverslag via de ramen. Foto:
Bafsa,2010]

Volgens Shipp is de kans op slachtoffers 6,5 maal groter bij branden in parkeergarages die
onderdeel uit maken van appartementen vergeleken met parkeergebouwen zonder bovenbouw.
[Shipp, 2009]. In Nederland heeft een parkeergaragebrand voor zover bekend nog niet tot
slachtoffers geleid. In het buitenland is dit anders. Van de geanalyseerde 86 branden zijn er in
totaal 49 slachtoffers, hoofdzakelijk met rookvergiftigingsverschijnselen. Van de 49 slachtoffers
zijn er 8 dodelijke slachtoffers, waarvan 7 brandweermensen zijn. (2004 Gretzenbach). Het
andere slachtoffer betrof een dakloze.

4. Hoogte parkeergarage
De gemiddelde hoogte van een parkeergarage bedraagt 2.40 tot 2.60 meter, immers onder de
balken is volgens NEN 2443 een vrije hoogte van ten minste 2,20 meter vereist. De
plafondhoogte van de parkeergarage heeft een sterke invloed op de temperatuur boven de
brandende auto’s. [Schleich et al, 1997]. In het rapport worden twee proeven met elkaar
vergeleken waarbij de hoogte varieerde van 2.30 meter naar 2.60 meter. Bij de proeven met een
hoogte van 2.30 meter met een Renault 18 uit de jaren tachtig werden temperaturen van 1330
°C gemeten en bij de proeven met een hoogte van 2.60 meter met dezelfde type auto 1062 °C.
Bij een lage parkeergarage is door het afbuigen van de vlammen eerder rechtstreeks vlamcontact
met de auto’s ernaast mogelijk of zal de straling van de rooklaag eerder voor brandoverslag
zorgen. Afbeelding 10, genomen tijdens de praktijkproef te Gent laat duidelijk het afbuigen van
de vlam zien. Volgens het rapport van BRE worden stralingsfluxen gemeten van meer dan 25
kW/m² in de hete rookpluim. [BRE,2010] Het spreekt voor zich dat een lagere garage eerder
gevuld is met rook dan een hoge garage. Omdat de hoogte van een parkeergarage over het
algemeen niet sterk varieert is dit niet gerekend tot de belangrijkste invloedsfactoren.

Afbeelding 10: Afbuiging rookgassen aan het plafond [foto warmtebeeldcamera TBO brandproeven Gent 27-4-2011]
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5. Rookcompartimentering
Het doel van rookcompartimentering is in eerste instantie het maken van veilige vluchtroutes. De
LNB richtlijn schrijft voor dat vanaf ieder punt in de parkeergarage tot een uitgang (van rook
gevrijwaarde vluchtroute, c.q. trappenhuis) de loopafstand maximaal 30 meter mag bedragen. Bij
parkeergarages met 8 meter onder het meetniveau moet een brand- en rookvrije vluchtroute,
voorzien van een sluis aanwezig zijn. Als de brandweer de trappenhuizen kan gebruiken voor het
aanvallen van de brand betekent dit dat de brandweer binnen 30 meter de brand altijd kan
bereiken. De inzetdiepte voor de brandweer wordt zodoende beperkt tot deze 30 meter. Invloed
op het brandscenario als zodanig voordat de brandweer ter plaatse komt heeft de
rookcompartimentering niet.
In België schrijft de Belgische norm BN S 21-208-2 rookcompartimententering in besloten
parkeergarage voor, hetzij door rookschotten, hetzij door ventilatie of een combinatie van
beiden. Rookschotten zullen niet zozeer een invloed hebben op het brandvermogen, maar wel
op het rookverspreidingsgebied. [BN S 21-208-2, 2006]. Voor de brandweer zullen deze
rookschotten een belemmering kunnen geven bij het benaderen van de brand indien deze
geheel gesloten worden.

6. Brandvoortplantingsklasse
De ventilatie van mechanisch geventileerde parkeergarages wordt berekend op basis van de
ontwerpbrand als gesteld in de LNB richtlijn of de ontwerpnorm NEN 6098. (Maximaal 3 auto’s
van 25 MJ/kg en een brandvermogen van 8 MW). Als constructieonderdelen mee kunnen gaan
doen aan de brand wordt het brandvermogen vermeerderd met het brandvermogen van de
constructie en vindt extra branduitbreiding plaats. Dit is mede waarom in de LNB richtlijn gesteld
is dat alle constructiematerialen in een parkeergarage moeten voldoen aan
brandvoortplantingsklasse 1 volgens de NEN 6065. Per 1 september 2005 is het Bouwbesluit
2003 herzien en geldt hiervoor de Euroklasse B. Volgens een publicatie van Centrum Hout,
Houtwijzer Bouwen, wordt gesteld dat halfhouts rabat western red cedar van minimaal 22 mm
dik niet voldoet aan brandklasse B, maar aan brandklasse D-s2. Bij toepassing van hout in de
constructie kan de brandomvang dus groter worden. De intensiteit van een brand in een
parkeergarage wijkt af van de SBI-test (Single Burning Item) die het product moet volstaan om
aan Euroklasse B te voldoen. Het product wordt bij de SBI-test gedurende 20 minuten
blootgesteld aan een vermogen van 30 kW. Dit komt overeen met een klein beginnend brandje.
[Ruiven van, 2010].
In Nederland komt het niet vaak voor dat hout als constructie wordt toegepast in een besloten
parkeergarage. Het voorbeeld hieronder moet dan ook meer als een uitzondering worden gezien
en valt daarmee niet in de belangrijkste categorie invloedsfactoren.

Afbeelding 11: Parkeergarage Het Loo te Doetinchem
[foto: groosman partners architecten]
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Ook in het rapport van BRE wordt gesteld dat het gebruik van hout in de constructie van
parkeergarages nader onderzocht moet worden. [BRE, 2010]

7. Bekabeling
In een parkeergarage van een woongebouw in Amsterdam heeft een bijzonder bandverloop
plaats gevonden met enorme rookontwikkeling. Deze brand is door het Team Brandonderzoek
van Amsterdam Amstelland onderzocht. In de parkeergarage van 50 x 15 meter stonden
verspreid drie personenauto’s en een scooter. De brand is begonnen bij de scooter. De vlammen
van de scooter hebben de kabels in de kabelgoot, die tegen het plafond was aangebracht, doen
ontbranden. Zie afbeelding 12. De kabels (datakabel KPN) waren met zwarte 28mm ribbuis, ook
wel flexbuis genoemd, omkleed. Uit brandproeven is gebleken dat bij de flexbuis vallende
brandende druppels (droplets) ontstaan. De droplets hebben er voor gezorgd dat er
branduitbreiding heeft plaatsgevonden naar een personenauto die 12 meter verderop stond
geparkeerd. [TBO Amsterdam Amstelland, 2010]. Bijna in elke parkeergarages zijn kabelgoten
aanwezig. Dit kan voor incidentbestrijding risico’s met zich meebrengen. Als dit door de zware
rook niet wordt opgemerkt bestaat er kans dat de brand zich uitbreidt tot achter de optredende
brandweer.

Afbeelding 12: Verbrande kabelgoot [bron: TBO Amsterdam-Amstelland]

8. Mate van toezicht
Parkeergarages kunnen zijn voorzien van een toezichthouder (portiers) die vanuit een centrale
ruimte in een parkeergarage, vaak door ondersteuning van camera’s, op één of meerdere
parkeergarages toezicht houdt. Een brand kan hierdoor visueel worden waargenomen waarna
deze direct gemeld wordt naar de alarmcentrale. Een bijkomend voordeel is dat de
toezichthouder, mits deze in de parkeergarage aanwezig is, een snelle bluspoging kan
ondernemen met de aanwezige kleine blusmiddelen waardoor branduitbreiding wordt
voorkomen of vertraagd. Als de toezichthouder moet reageren op een brand op een nadere
locatie dan waar hij op dat moment verblijft, is bovengenoemd voordeel niet meer van
toepassing omdat het niet verantwoord is om zonder persoonlijke beschermingsmiddelen door
de rook een mogelijke brandhaard te benaderen. [Ruiven van, et al, 2010]
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Bijlage 5 – Scoretabel invloedsfactoren
INVLOED EN GEVOLG

Invloed temperatuur

Invloed rook

Invloed brand

INVLOEDSFACTOR

BOUWWERK GERELATEERD
Grootte / BC >2500 m2
lokale brand
Na 11 minuten volledig verrookt
+-

++

++

Hoge temperaturen aan het plafond boven
brand
Temperaturen 250 graden op 10 meter

Grootte / BC < 2500 m2
Flash over niet uitgesloten
Backdraft mogelijk na 25 min bij weing
++

++

++

ventilatie
binnen enkele minuten gevuld met rook
Homogene vermenging rook mogelijk
Hoge temperaturen rooklaag

Hoogte
Afbuiging van vlammen aan het plafond
+

+-

+

hoe lager, hoe hogere temperaturen rooklaag

+

-

-

Voorkomt branduitbreiding
Faalkans 50%

BC scheiding

Vlamdoorslag naar bovenbouw
RC scheiding
voorkomt rookverspreiding
-

+

-

faalkans 50%
beperking inzetdiepte brandweer
rookschotten beperken rookverspreiding

Bovenbouw
-

-

-

Geen invloed op brandscenario
Grote invloed op optreden brandweer

Constructie
Kanaalplaatvloeren
+

-

-

instorting na 30-35 minuten
Spatten
Breedplaatvloeren beperkte schade

Brandvoortplantingsklasse
uitbreiding van brand
++

+

+

compartimentsbrand ipv lokale brand
hoger brandvermogen

Vormgeving
Dode hoeken / rookverspreiding
+
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BRANDBEVEILIGING GERELATEERD
Ventilatie
10-voudig

geen ondersteuning brandweer
+

++

+

benedenwinds sneller uitbreiding
afkoeling temperatuur plafond
Stuwkracht verbreken stratificatie

Zicht op brand
+

++

++

ondersteuning brandweer mits goed
gedimensioneerd
afkoeling temperatuur plafond
Stuwkracht verbreken stratificatie
Benedenwinds kans op branduitbreiding
Backlayering

+

++

+

balken

eerder kans op brandoverslag naar auto
stratificatie in begin brand
opmenging rook
Backlayering

BRANDSTOF GERELATEERD
Auto als primaire brandstof
Meer kunststof in nieuwere auto’s
Plaats ontstaan is bepalend voor
brandontwikkeling
8-10 MW een reële waarde is voor een enkele
autobrand, verbrandingswaarde gemiddeld
6200MJ
++

++

++

Tank kan < 5 min scheuren,
LPG gastank kan exploderen
Auto geeft hoge rookproductie (30000m3/h)
dikke zwarte rook
hoe meer auto’s, hoe meer brandstof, grotere
kans op brandoverslag
Tijdstip brandoverslag tussen 5 en 52 minuten
en naar 3e auto tussen 15 en 43 minuten
Spontaan gaan rijden van auto’s
Kunststof onderdelen smelten en vormen
plasbrand
Brand in vrije ruimte minder HRR dan in hoek
Door technisch, elektrisch mankement,
onvoorzichtig handelen of brandstichting
Passagierscompartiment – brand gaat uit
Motorcompartiment – brand breidt zich snel
uit
Onder de auto- kans op scheuren tank
Auto’s ertegen over vatten ook vlam

Secundaire brandstof
Constructie-onderdelen, opslag/
gebruik / brandbare kunststof
isolatie

++

++

++

bijdrage brandontwikkeling
secundaire branden
druipen / insluiting brandweer,
bezwijken plafondconstructie
zwarte rookwolken

+

+

+-

Beginnend brandje blussen

Mate van toezicht
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Bijlage 6 – Overzicht HRR diverse auto’s
Categorie jaartal
Ford Taunus
Datsun 160
Datsun 180
Fiat 127
Renault espace
Citroen BX
Austin Maestro
Opel kadett
Opel kadett
Renault 5
Renault 18
Kleine
Grote
Peugeot
Peugeot
Citroen/peugeot
Klein/ groot
Groot/ klein
BMW/ Renault 5

Jaar GJ
1970
1970
1970
1970
1988
1986
1982
1990
1990
1980
1980
1995
1995
1994
1994
1980

1980

Trabant
Austin
Citroen
Polo/ Trabant
Peugeot/ Trabant
Citroen/ trabant
Jetta/ Ascona
Golf/trabant/fiesta
1980
1995
1980
1995

Div groot
Oud
Recent

Megane/ Clio
Espace/peugeot
Focus
Espace

2005

1990
1990
2002
1998
2002
2001

MW 1 auto MW 2 auto's MW 3+ auto's Tijd Piek HRR Referentie
1,5
12 [Mangs, 1994]
1,8
10
2
14
3,6
12 [Inganson et al,1995]
7
6
8 [Steinert, 1994]
5
4,3
15 [Shipp en Spearpoint ,1995]
4
8,5
16
4,9
11 [Lemaire et al, 1995]
4,8
38
2,1
3,5
10 [Joyeux et al, 1997, 2001]
3,1
2,1
29
4,1
4,1
26
6,7
8,3
25
6,8
9,8
38
7
8,2
37
8,5
1,7
NVT
7,9
7,5
13
8,4
8,3
NVT
10
NVT
9
37
3,1
3,7
11 [Steinert,2000]
3,2
1,7
27
8
4,6
17
5,4
5,6
29
5,6
6,2
40
7,7
7,1
20
10
8,4
55
8,9
33
3,5
6 [Schleich, 1997]
6
14
3,5
4
8
16
8,5
16 (5)
22,5 (7)
27 [Feijter, 2007]
3
12 [Li,Spearpoint, 2007]
8
24
4,5
16 [van Oerle et al , 1995]
9
21
6,8
16
21 [BRE, 2010, Shipp et al, 2009]
2,8
11
10
4,8
45
3,8
54
4
4
4
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Bijlage 7 – Interview verslagen
INTERVIEW BART MERCI, Kapitein LUC JANSSENS
Gespreksnotitie bezoek Universiteit Gent Bart Merci en Brandweer Gent Luc Janssens d.d. 17
maart 2011
Universiteit Gent heeft in samenwerking met brandweer Gent een aantal proeven gedaan in een
parkeergarage. Het betreft een garage van ongeveer 30 x 30 m.
De eerste proeven zijn rookproeven geweest zonder auto´s, maar met een Hexaanbrand van
ongeveer 4 MW. De eigenlijke opzet van het project is gebaseerd op het ontwikkelen van het
oefencentrum Vlissingen voor ondergrondse bouwwerken. Effectief oefenen is in de ogen van Luc nu
niet mogelijk. Het is moeilijk werkelijk realistisch te oefenen. Hij geeft ook aan dat het droog oefenen
niet veel zin heeft omdat de werkelijkheid echt heel anders is en er dan ook anders gereageerd moet
worden. Alleen het basisprotocol kan dan goed beoefend worden in de ‘droge’ oefening. Zij zijn in
Zwitserland geweest voor een training tunnelbranden maar dit viel tegen. Het realiteitsgehalte was
minimaal.
Later heeft brandweer Gent auto´s aangestoken (sloopauto’s) zonder gevulde brandstoftank met het
raampje iets open. Opvallend was dat de temperatuur in de wagen blijft. Het valt hen ook op dat de
auto’s, aangestoken in het personencompartiment, moeilijk ontbranden en de brandontwikkeling
traag verloopt. Het proces is in de testen beïnvloed door o.a. een raam in te slaan, ontbrandbare
stof op de bekleding te sprenkelen en bij de proef met 2 auto’s (overslag) de 2e auto ter hoogte van
de banden ook te besprenkelen met ontbrandbare stof. Zelfs dan ontbrandt de 2e auto niet. De auto
(s) staan in het midden van de parkeergarage tijdens de test. (Bij de Lloydsgarage in Rotterdam heeft
de auto vermoedelijk tegen de muur gestaan. De warmte kon hierdoor maar één kant op.) De auto’s
zijn aangestoken in het personen compartiment. De experimenten zin gedaan met 1 auto. Als de tank
scheurt zal het vermoedelijk veel sneller gaan. Er wordt vanuit gegaan dat de tank pas in een laat
stadium van de brand mee gaat doen met de brand omdat deze lange tijd afgeschermd blijft van de
brand.
De belangrijkste factor voor de brandweer is de temperatuur. (Beschikken zelf over een
warmtebeeldcamera) en de regelgeving in België is dat je een auto op 15 m moet kunnen benaderen
met volledig zicht op de brand.
Bart Merci geeft aan dat je parkeergarages niet met een tunnel mag vergelijken. Het
ventilatieprincipe komt daar wel vandaan. Te veel ventilatie neemt de vlam mee. Een tunnel heeft
hele andere dimensies dan parkeergarages. Een parkeergarage is vaak veel breder en er zijn dode
hoeken. Belangrijkste functie van ventilatie is het koelen en afvoeren van de rook. De hellingbaan is
vaak de inlaat van de lucht.
In principe gaat brandweer Gent altijd naar binnen (binnenaanval), tenzij ze letterlijk het plafond op
hun nek krijgen. In Vlaanderen wordt bij de repressieve dienst minder met uitgebreide procedures
gewerkt. Zij gebruiken slecht korte procedures gebaseerd op de grote lijn. Achteraf realiseren ze zich
dan of de inzettactiek goed was of dat ze geluk hebben gehad.
Constructies in parkeergarages hebben een brandweerstand (Belgisch) van 2 uur. Als het langer dan
2 uur brand moet je voorzichtig zijn met de constructie.
Opvallend uit de rookproeven was als er eenmaal recirculatie van de rook plaats vindt, blijft deze
rondzingen. De aanwezigheid van balken heeft een enorme invloed op de rookverspreiding. De
aanwezigheid van balken in de dwarsrichting van ongeveer 40 cm is voldoende om als rookscherm te
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fungeren, zodat de brand op 15 meter te benaderen is. Balken in de lengte richting hebben een
negatieve invloed.
Verder is het vermoeden dat de brand bij aankomst van de brandweer beperkt blijft tot 1 auto.
Bij BRE zijn de proeven in een kleine ruimte (snelle warmteopbouw) gedaan hierdoor is het gemeten
brandvermogen en de temperatuur vermoedelijk hoger. Bart Merci twijfelt ernstig of de gemeten
brandvermogens en T wel de realiteit zijn.
Als de 2e auto toch mee gaat doen in het brandscenario volgt een snelle escalatie en wordt de brand
ook snel heviger.
Analyse van de gemeten temperaturen moet nog plaats vinden.
Mogen gegevens gebruiken, maar eerst moet de analyse klaar zijn en dan onder embargo tot 30 mei.
Hebben behoefte aan statistiek!

Specifieke vragen Bart Merci en Luc Jansen
1.
Kunnen wij de resultaten van het onderzoek gebruiken voor onze scriptie?
“Mailcontact houden. Film mag niet openbaar gebruikt worden”.
2.
Welke proeven zijn er gedaan? En verrassende resultaten/ conclusies?
Bart Merci geeft aan dat de invloed van ventilatie voor hem niet verrassend is maar voor
anderen wel. Een 100-voudige ventilatie is in zijn ogen pas effectief voor het bereiken van een
‘zicht op de brand’ van 15 m. De stromingssnelheid van de lucht moet vrij nauwkeurig 1,1m/s
zijn.
Op de film van de test met 1 auto wordt de rook met kracht uit de ruimte gezogen door 4x50
m³ /min. Bij een opp. Van 30x30m. waarbij vanuit 2 zijden +/- 10m² opening de lucht wordt
aangezogen. De film toont ook bij ingeschakelde ventilatie na een ‘x’ tijd een opmenging van
de rookgassen over de totale inhoud van de garage met als gevolg geen zicht meer.
Autobrandgerelateerd:
1.
Welke temperaturen komen er bij een autobrand vrij?
“800 – 900 °C aan het plafond, zonder benzinetank. Onderzoek BRE vermoedelijk hoger
omdat daar de proeven in een kleine ruimte plaatsvonden”
2.
Hoeveel MW = 1 auto, c.q. hoeveel 3 auto’s?
“Het aantal MW zijn tijdens de proeven niet gemeten, maar het vermoeden bestaat tussen de
4-6 MW per auto. 3 auto’s tussen de 8 en 12 MW, rond de 10 MW; 4-6 MW x aantal auto’s”
3.
4.

5.

6.

7.

Wat is de temperatuur boven één auto, en boven meerdere auto afgezet tegen de tijd?
“Duurt ongeveer 10-15 minuten totdat de auto volledig in brand staat”
Hoeveel auto’s branden na 10 - 15 - 20 – 25 minuten?
“1 auto, overslag duurt lang omdat de koude massa van de andere auto eerst een
temperatuur van +/-250 °C moet hebben om door straling te kunnen ontbranden”.
Hoe lang brandt een auto? Is er een duidelijk verschil in grootte en bouwjaar vroeger (80/90)
t.o.v. nu?
“Ongeveer 60 minuten.”
Binnen welke tijd slaat de brand naar de andere auto’(s) over? Voortplantingssnelheid?
“Je moet tot 200 - 250 graden opwarmen. De hitte van een brandende auto is normaal
gesproken alleen aan het plafond. Bij vlamcontact is het anders en natuurlijk ook wanneer de
auto van onderaf begint te branden door de benzine lekkage.”
Heeft de benzine tank een cruciale rol in de branduitbreiding? Zo ja, wanneer scheurt de
benzine tank?
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8.

9.

10.

“Zie hierboven. De tank zal bij een brand in het voertuig niet zo gemakkelijk scheuren, deze
wordt immers niet aangestraald.”
Hoeveel rook produceert 1 auto?
“Meer dan theoretisch is aangegeven. Komt ook door de verwerking van meer kunststof.
Het dubbele van de Nederlandse norm.”
Wat is uw mening over het brandscenario/brandvermogen vergeleken met TNO Fleerde
proef?
“Zie hierboven”
Wat is een realistisch brandscenario na 15 minuten als niet ingegrepen wordt door een
sprinkler en/of ventilatie?
“In principe 1 auto”

Algemeen totale P-garagebrand:
1.
Welke factoren hebben de eerste 20 minuten de meeste invloed op de brand- en
rookontwikkeling?
“Veel factoren hebben invloed en ook de onderlinge verbanden zijn van belang”.
2.
Welke invloed heeft ventilatie op de brand? (Breidt de brand zich net zo snel uit tegen de
ventilatierichting in als met de ventilatierichting?) “Zie boven”
3.
Wat is het verschil tussen een CFD berekening en de werkelijkheid?
“De CFD simulatie en de werkelijkheid komen aardig overeen, mits je de juiste parameters
invoert.”
4.
Beschadiging constructie in de eerste 20 minuten?
“Speelt in België niet zo, want de meeste parkeergarages hebben een brandweerstand van 2
uur.”

Gespreksnotitie met Chris de Graeve, Preventie Brandweer Gent
Basis is het Koninklijk Besluit: Basisnorm Brandveiligheid
Hierin staat dat parkeergarages groter dan 1000 m2 een voldoende mate van rookafzuiging moeten
hebben.
P-garages > 500 m² < 1000 m²: 10 luchtwisselingen
P-garages > 1000 m² -> norm NBN S21-208-2 rook- en warmte afvoer parkeergarages
Hierin staat dat de brand tot 15 meter benaderd moet kunnen worden met de wind in de rug.
Hiervoor vragen zij een CFD berekening. Uitgangspunten voor de CFD berekening zijn 2 auto’s met
een totaal brandvermogen van 6 MW (4,5 MW voor 1 auto oplopen naar 6 MW voor 2 auto’s)
Verder vragen ze een attest – worst case scenario .
Tevens moet het raster dusdanig verfijnd zijn dat er geen verschil is tussen de vorige berekening.
Achteraf testen met een koude rookproef.
Verdere preventieve maatregelen:
haspel met een muurhydrant (aangesloten op de waterleiding)
geen sprinklers (zien het nut er niet van in)
omgerekend is dit rond 30 luchtwisselingen
geforceerde inlaat/ of hellingbaan als inlaat
extractie er tegen over
ondersteund afhankelijk van de contouren door stuwkracht
brandweeringang is helling, tenzij de afstand naar de andere lagen te groot wordt dan
trappenhuis (Officieren geven hier de voorkeur aan)
branddetectie optisch of multi-criteria melders, thermisch wordt niet geaccepteerd i.v.m.
met te late detectie
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CO/LPG detectie of alleen CO detectie en LPG voertuigen worden niet toegelaten
Synoptisch tableau met de zones aangeduid. LED blijft branden waar de 1e detectie heeft
plaats gevonden.
Geen doormelding naar de brandweer maar naar PAC
Bijna niets meer doorgemeld naar de brandweer, alleen bijvoorbeeld nog ziekenhuizen
Flitslamp buiten bij brandweertoegang gestuurd afhankelijk van de ventilatierichting
Communicatie moet geregeld zijn in een parkeergarage voor hulpdiensten (Astrid systeem in
Be, C-2000 in NL)
Bouwkundig:
Indien geen gebouw erboven dan 1 uur brandweerstand voor de scheidende
constructie
Gebouw middelhoog (hoogste verblijfsvloer > 10 m) dan 2 uur brandweerstand

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011

35

INTERVIEW PETER V.D. LEUR, 30 mei 2011 te Gent
1. Voor het rookpotentieel van een auto wordt in Nederland nog 400 m-1.m3/kg aangehouden.
In België het dubbele. Wat is naar uw mening het rookpotentieel van een hedendaagse moderne
auto?
Op verzoek volgt eerst een nadere uitleg van de term rookpotentieel:
Als je 1 kg auto verbrandt in m3 is dan is de rookdichtheid die je hierin krijgt het rookpotentieel. De
zichtlengte is 1/R (Z = 1/R). Een rookpotentieel van 2 m-1 komt overeen met een zichtlengte van 0.5
m. Een rookpotentieel van 400 m-1 .m³/kg heeft een zichtlengte in 1 m³ van 2.5 mm.
Een rookpotentieel van 800 m-1 .m³/kg zoals dat in België gehanteerd wordt is wat voor te zeggen.
De 400 m-1 .m³/kg is gebaseerd op proeven uit de jaren 90 met auto’s van 15-20 jaar oud vanuit nu
gezien. Het rookpotentieel moet je in verhouding zien met de verbrandingswaarde van 25 MJ/kg.
Moderne auto’s zullen meer rook produceren, maar je weet niet wat de waarheid is. Als je van een
ander getal wilt uitgaan, moet je dat eerst testen. Waarden van 35-40 MJ/kg bij verbranding van
kunststoffen is best reëel. Het beste is vast te houden aan waarden die je zeker weet. De HRR en
energiewaarde bij moderne auto’s is vast hoger dan bij oude auto’s maar testen zullen dit eerst
moeten uitwijzen. Eén test is nog geen test want er zit natuurlijk veel verschil in een test met een Fiat
Panda of een MP.
2. Wat is het effect van mechanische ventilatie op de brandontwikkeling? Hoe betrouwbaar is
mechanische ventilatie? Het TNO/Fleerde rapport wordt nog steeds gebruikt voor het
dimensioneren van ventilatie. Zijn de resultaten van dit rapport nog steeds relevant?
Ventilatieberekeningen worden gemaakt op basis van een vermogenscurve. Je rekent de situatie uit
er van uitgaande dat de brand uit is. Er worden vaste curven gebruikt en zolang niet is aangetoond
dat het anders is blijven we deze curven gebruiken in de rekenmodellen.
Zicht op de brand zoals de Rotterdamse richtlijn is in de praktijk niet of heel moeilijk toepasbaar. De
meeste CFD berekeningen in Nederland worden verkeerd geïnterpreteerd. Het is een controlemiddel
en wordt te veel gebruikt als ontwerpmiddel. Eigenlijk is een CFD simulatie niet verantwoord als het
niet in handen is van experts.
De 100-voudige ventilatie die in België gebruikt wordt is niet perse beter. Het is gebaseerd op de
tunneltheorie en dus alleen effectief in een tunnel met een snelheid van 1,5 m/s over de brand. Een
parkeergarage is veel breder dan een tunnel. Zicht op de brand is alleen te realiseren door smalle
kanalen van maximaal 16 meter breed in parkeergarages te maken door bijvoorbeeld rookschotten
of automatische wanden te plaatsen. Of dit tot een veilige situatie leidt is niet zeker te stellen. Dat
hangt weer af van veel factoren. Er kunnen bijvoorbeeld auto’s tussen wanden komen. Je moet
overal in de garage deze snelheid van 1,5 m/s kunnen garanderen om het systeem goed te laten
functioneren.
Ventilatie verplaatst als het ware het gebied met de hoge temperaturen. Normaal zal dit gebied
vanaf de brand alle kanten op gaan. Ventilatie zorgt voor extra opmenging. De temperatuur wordt
lager aan het plafond, maar op 1 meter hoogte wordt deze hoger. De stratificatie van de rooklaag zal
minder worden en de zichtlengte wordt slechter.
De LNB richtlijn is er alleen voor de veiligheid van de brandweer. Niet voor de veiligheid van
gebruikers. Als de thermische installatie in melding gaat, is de hele parkeergarage al verrookt. (Zie
artikel PvdL d.d. 2005/2007). In de NEN 6098 is melding voorgeschreven met multizone melders. Dus
bij de 1e melding ontruimen en bij de 2e melding doormelding naar de brandweer. List bekabeling is
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ook thermisch en zal voor een trage melding zorgen. Een snelle melding door rookmelders of
multizone melders is erg belangrijk.
3. Hoeveel auto’s zullen branden en in een gesloten parkeergarage op 10, 15, 20, 25 en 30
minuten? Beschouw een realistisch worst case scenario?
Bij t= 0 begint de 1e auto, de 2e bij 10 minuten, de 3e bij 15 minuten en daarna iedere 5 minuten de
volgende, maar dit is een benadering. De meeste branden duren lang voordat ze tot ontwikkeling
komen. Het brandscenario van de Appelaar, waarbij 20-21 auto’s verbrand zijn is niet in strijd met
deze curve gebaseerd op de tijdsduur.
In de praktijk zullen veel auto’s niet tot ontwikkeling komen en zullen alleen roken en vaak vanzelf
uit gaan.
4. Kunt u een schatting maken van de temperatuur van de rooklaag in een parkeergarage van
1000, 2500 of 5000 m2, op een afstand van ongeveer 10 meter van de brand?
Hoe groter de garage des te lager zal de temperatuur van de rooklaag aan het plafond zijn. Een
parkeergarage van 1000 m2 kan tot flash over komen. Heeft dit bij een praktijkproef bij RISC op de
Maasvlakte gezien. Dit kwam door te weinig ventilatie.
5. Waardoor wordt brandoverslag veroorzaakt?
Brandoverslag door straling vanuit de rooklaag is zeker mogelijk door de geringe hoogten, lager dan
2,5 m, in een parkeergarage. Ook door vlamcontact kan overslag plaatsvinden. Dit is afhankelijk van
de hoogte van de garage (hoe lager hoe eerder brandoverslag). De meest ideale hoogte van een
parkeergarage zou 3 meter zijn. Bij de huidige hoogte van 2.40/2.50m krijg je zeker brandoverslag.
Staat een auto naast een balk dan zal deze de vlam kunnen afbuigen en gaat de auto gemakkelijker in
brand.
Horizontale straling uit de vlam zal in mindere mate brandoverslag veroorzaken. Als de vlam dicht bij
de andere auto staat door bv ventilatie dan wordt de afstand natuurlijk klein en kan dit wel
plaatsvinden. Als auto’s dicht genoeg bij elkaar staan kan ook overslag door straling plaatsvinden.
Veel toevalligheden zijn hierop van invloed: Het ruim of krap parkeren, grote en kleine auto’s.
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Bijlage 8 – Uitkomst Ozone- Brandscenario A
Algemeen:
Ozone V2 is software waarmee de brandontwikkeling kan worden gesimuleerd. In het
programma kunnen verschillende zonemodellen en pluimmodellen worden toegepast.
Zonemodellen zijn numerieke tools, die het temperatuurverloop en de en de ontwikkeling van
rookgassen in kaart kan brengen bij een brand in een compartiment. Ozone V2 kan zowel een
twee-zonemodel als een één-zone model uitrekenen, maar kan ook automatisch bepalen
wanneer er een overgang plaats vindt van twee zones (stratificatie rooklaag) naar één zone
(homogene rooklaag). Zie figuur 4. Ozone is geschikt voor het berekenen van zowel lokale
branden als voor branden waarbij de brandstof verdeeld is over het gehele compartiment.
Doordat ook de verhitting van de staaltemperatuur op een bepaalde afstand van de brand kan
worden bepaald, kan het programma Ozone ook de lokale temperatuur van de rooklaag bepalen
op een bepaalde afstand van de brand. Dit is met name interessant omdat de temperatuur van
de rooklaag bepaald kan worden op een afstand van 10 meter van de brand. Deze afstand is voor
de brandweer van belang, omdat de brand op ten minste 10 meter benaderd moet kunnen
worden om deze te blussen.

Figuur 4: overgang van 2-zones naar 1-zone [Ozone}

De criteria wanneer er overgang plaats vindt van een 2-zone model naar een 1-zone model zijn:
- temperatuur van de hete rooklaag wordt hoger dan 500 °C
- brandbare materialen bevinden zich in de hete rooklaag van 300 °C
- de interface tussen de hete en koude rooklaag is minder dan 10% van de totale hoogte.
De aanbevolen ruimte afmetingen voor toepassing in Ozone zijn:
- L/B < 5
- L/H < 6
- B/H > 0,2
[College FSE, Thema 2, Ruud van Herpen]
De afmetingen van de gemodelleerde parkeergarages vallen niet geheel binnen de aanbevolen
ruimte afmetingen van het programma. In de gegenereerde uitkomsten kan daarom een
afwijking plaatsvinden. De uitkomsten moeten derhalve ook gezien worden als een indicatie.
Gemodelleerde parkeergarage
De gemodelleerde parkeergarage is een betonnen parkeergarage met een afmeting van 33 x 33 x
2,4 meter. De gemodelleerde garage heeft één opening (de in- en uitrit) en is niet voorzien van
mechanische ventilatie. De brand is ingevoerd zoals deze zijn beschrevenen in scenario A en B.
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Doordat de temperatuur in staalconstructies kunnen worden bepaald op verschillende
afmetingen van de brand.
Zoals in principe geldt voor alle rekenmodellen moeten de uitkomsten alleen gebruikt worden
om een indicatie te krijgen. Voor het rapport is een indicatie van de temperatuur van belang (op
10 meter afstand van de brand en de gemiddelde temperatuur in het compartiment) en de
hoogte van de rooklaag.
Het gekozen pluimmodel is Heskestads pluimmodel. Deze geeft de beste algemene benadering
voor de meeste cases, maar blijft daardoor ook een zekere mate van onnauwkeurigheid houden.
Volgens de handleiding van Ozone is heeft Heskestad de minste afwijkingen en past het het
beste bij CFD simulaties.
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Bijlage 9 – Uitkomst Ozone - Brandscenario A
OZone V 2.2.6 Report
Analysis Name:
Scenario A - Heskestad
File Name:
C:\Data\Cursus Petra\11-DATA (06-06-2011)\THEMA
PARKEERGARAGES\Onderzoek\Ozone\Scenario A - Heskestad.ozn
Created:
22-8-2011 at 20:45:57

ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:
Combination 2Zones - 1 Zone Model
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature
 500°C
Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
 Combustible Ignition Temperature = 300 °C
Interface Height
 0,1 Compartment Height
Fire Area
 0,25 Floor Area

PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefficient:

0,8
0,7

Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
293 K
Initial Pressure:
100000 Pa
Parameters of Wall Material
Convection Coefficient at the Hot Surface: 25 W/m²K
Convection Coefficient at the Cold Surface: 9 W/m²K
Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:

2100 sec
60 sec
10 sec

Air Entrained Model:

Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:

400 °C

Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200

% of Total Openings
[%]
5
100

COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
Depth:
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Rectangular Floor
2,4
m
33
m

40

Length:
Roof Type:

33
Flat Roof

m

DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Openings
Sill Height
[m]
0

Soffit Height Width
[m]
[m]
2,2
3

Variation

Adiabatic

Constant

no

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 1
Material (from inside to outside)

Wall 2
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 4
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

FIRE
Fire Curve:
Maximum Fire Area:
Fire Elevation:
Fuel Height:
Point
1
2
3
4
5
6
7
8

Time
[sec]
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100

User Defined Fire
1089
m²
0
m
1,5
m
RHR
[MW]
0
2
2
4
12
14
26
29

Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efficiency Factor:
Combustion Model:

mf
[kg/sec]
0
0,1
0,1
0,2
0,6
0,7
1,3
1,45

Fire Area
[m²]
0
6
8
10
28
50
70
100

25
MJ/kg
0,8
No combustion model

RESULTS
Fire Area: The maximum fire area ( 100.00m²) is lower than 25% of the floor area (1089.00m²). The fire load
is localised.
All fire load is burning (Afi = Afi,max): Temperature of zone in contact with fuel >300.0°C at time [s] 1786.79
Switch to one zone: Lower layer Height < 10.0% ocompartment height at time [s] 1402.00
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Gas Temperature
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Analy sis Name: Scenario A - Heskestad
Peak: 348 °C

At: 35 min

Figure 1. Hot and Cold Zone Temperature
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Analy sis Name: Scenario A - Heskestad
Figure 2. RHR Data and Computed
Peak: 348 °C
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Zones Interface Elevation
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h = 0,25 m

At: 23,00 min

Figure 3. Zones Interface Elevation

STEEL PROFILE
Unprotected Section
Catalog Profile:
Exposed to Fire on:

HE 200 A
3 sides

HEATING
Profile heated by:
Localised Fire Temperature
Convection coefficient:
35 W/m²K
Relative emissivity:
0,7
Horizontal Distance Between Fire Axis and Profile:

10 m

Temperatuur [°C]
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Scenario A - rooklaag in m
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Bijlage 10 – Uitkomst Ozone - Brandscenario A – 2500 m²
OZone V 2.2.6 Report
Analysis Name:
Scenario A - Heskestad -2500 m2
File Name:
C:\Data\Cursus Petra\11-DATA (06-06-2011)\THEMA
PARKEERGARAGES\Onderzoek\Ozone\Scenario A - Heskestad - 2500 m2.ozn
Created:
22-8-2011 at 20:49:05

ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:
Combination 2Zones - 1 Zone Model
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature
 500°C
Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
 Combustible Ignition Temperature = 300 °C
Interface Height
 0,1 Compartment Height
Fire Area
 0,25 Floor Area

PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefficient:

0,8
0,7

Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
293 K
Initial Pressure:
100000 Pa
Parameters of Wall Material
Convection Coefficient at the Hot Surface: 25 W/m²K
Convection Coefficient at the Cold Surface: 9 W/m²K
Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:

2100 sec
60 sec
10 sec

Air Entrained Model:

Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:

400 °C

Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200

% of Total Openings
[%]
5
100

COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
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Rectangular Floor
2,4
m

45

Depth:
Length:
Roof Type:

50
50
Flat Roof

m
m

DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Openings
Sill Height
[m]
0

Soffit Height Width
[m]
[m]
2,2
3

Variation

Adiabatic

Constant

no

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 1
Material (from inside to outside)

Wall 2
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 4
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

FIRE
Fire Curve:
Maximum Fire Area:
Fire Elevation:
Fuel Height:
Point
1
2
3
4
5
6
7
8

Time
[sec]
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100

User Defined Fire
2500
m²
0
m
1,5
m
RHR
[MW]
0
2
2
4
12
14
26
29

Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efficiency Factor:
Combustion Model:

mf
[kg/sec]
0
0,1
0,1
0,2
0,6
0,7
1,3
1,45

Fire Area
[m²]
0
6
8
10
28
50
70
100

25
MJ/kg
0,8
No combustion model

RESULTS
Fire Area: The maximum fire area ( 100.00m²) is lower than 25% of the floor area (2500.00m²). The fire load
is localised.
Switch to one zone: Lower layer Height < 10.0% ocompartment height at time [s] 1430.00
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Analy sis Name: Scenario A - Heskestad -2500 m2
Peak: 206 °C

At: 35 min

Figure 1. Hot and Cold Zone Temperature
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Analy sis Name: Scenario A - Heskestad -2500 m2
Figure 2. RHR Data and Computed
Peak: 206 °C
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Figure 3. Zones Interface Elevation

STEEL PROFILE
Unprotected Section
Catalog Profile:
Exposed to Fire on:

HE 200 A
3 sides

HEATING
Profile heated by:
Localised Fire Temperature
Convection coefficient:
35 W/m²K
Relative emissivity:
0,7
Horizontal Distance Between Fire Axis and Profile:

10 m
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Scenario A- Hoogte rooklaag in m (2.500 m2)
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Bijlage 11 – Uitkomst Ozone - Brandscenario B
OZone V 2.2.6 Report
Analysis Name:
Scenario B
File Name:
C:\Data\Cursus Petra\11-DATA (06-06-2011)\THEMA
PARKEERGARAGES\Onderzoek\Ozone\Scenario B - Heskestad.ozn
Created:
22-8-2011 at 20:43:25

ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:
Combination 2Zones - 1 Zone Model
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature
 500°C
Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
 Combustible Ignition Temperature = 300 °C
Interface Height
 0,1 Compartment Height
Fire Area
 0,25 Floor Area

PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefficient:

0,8
0,7

Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
293 K
Initial Pressure:
100000 Pa
Parameters of Wall Material
Convection Coefficient at the Hot Surface: 25 W/m²K
Convection Coefficient at the Cold Surface: 9 W/m²K
Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:

2100 sec
60 sec
10 sec

Air Entrained Model:

Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:

400 °C

Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200

% of Total Openings
[%]
5
100

COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
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Rectangular Floor
2,4
m

50

Depth:
Length:
Roof Type:

33
33
Flat Roof

m
m

DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Openings
Sill Height
[m]
0

Soffit Height Width
[m]
[m]
2,2
3

Variation

Adiabatic

Constant

no

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 1
Material (from inside to outside)

Wall 2
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 4
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

FIRE
Fire Curve:
Maximum Fire Area:
Fire Elevation:
Fuel Height:
Point
1
2
3
4
5
6
7
8

Time
[sec]
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100

User Defined Fire
1089
m²
0
m
1,5
m
RHR
[MW]
0
5
10
20
28
22
23
44

Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efficiency Factor:
Combustion Model:

mf
[kg/sec]
0
0,25
0,5
1
1,4
1,1
1,15
2,2

Fire Area
[m²]
0
10
30
45
50
75
95
120

25
MJ/kg
0,8
No combustion model

RESULTS
Fire Area: The maximum fire area ( 120.00m²) is lower than 25% of the floor area (1089.00m²). The fire load
is localised.
All fire load is burning (Afi = Afi,max): Temperature of zone in contact with fuel >300.0°C at time [s] 1110.00
Switch to one zone: Lower layer Height < 10.0% ocompartment height at time [s] 742.53

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011

51

Gas Temperature
500
450
400
350
300
250

Hot Zone

200

Cold Zone

150
100
50
0

0

5

10

15
20
Time [min]

25

30

35

Analy sis Name: Scenario B
Peak: 452 °C

At: 35 min

Figure 1. Hot and Cold Zone Temperature
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Figure 2. RHR Data and Computed
Peak: 452 °C
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Figure 4. Zones Interface Elevation

STEEL PROFILE
Unprotected Section
Catalog Profile:
Exposed to Fire on:

HE 200 A
3 sides

HEATING
Profile heated by:
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Scenario B - Hoogte rooklaag in m
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Bijlage 12 – Uitkomst Ozone - Brandscenario B-2.500 m2
OZone V 2.2.6 Report
Analysis Name:
Scenario B - 2500 m2
File Name:
C:\Data\Cursus Petra\11-DATA (06-06-2011)\THEMA
PARKEERGARAGES\Onderzoek\Ozone\Scenario B - Heskestad - 2500 m2.ozn
Created:
22-8-2011 at 21:07:19

ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:
Combination 2Zones - 1 Zone Model
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature
 500°C
Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
 Combustible Ignition Temperature = 300 °C
Interface Height
 0,1 Compartment Height
Fire Area
 0,25 Floor Area

PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefficient:

0,8
0,7

Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
293 K
Initial Pressure:
100000 Pa
Parameters of Wall Material
Convection Coefficient at the Hot Surface: 25 W/m²K
Convection Coefficient at the Cold Surface: 9 W/m²K
Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:

2100 sec
60 sec
10 sec

Air Entrained Model:

Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:

400 °C

Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200

% of Total Openings
[%]
5
100

COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
Depth:
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Rectangular Floor
2,4
m
50
m

55

Length:
Roof Type:

50
Flat Roof

m

DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
30

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Openings
Sill Height
[m]
0

Soffit Height Width
[m]
[m]
2,2
3

Variation

Adiabatic

Constant

no

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Thickness
[cm]
20

Unit Mass
[kg/m³]
2300

Conductivity Specific Heat
[W/mK]
[J/kgK]
1,6
1000

Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 1
Material (from inside to outside)

Wall 2
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Wall 4
Material (from inside to outside)
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]

FIRE
Fire Curve:
Maximum Fire Area:
Fire Elevation:
Fuel Height:
Point
1
2
3
4
5
6
7
8

Time
[sec]
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100

User Defined Fire
2500
m²
0
m
1,5
m
RHR
[MW]
0
5
10
20
28
22
23
44

Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efficiency Factor:
Combustion Model:

mf
[kg/sec]
0
0,25
0,5
1
1,4
1,1
1,15
2,2

Fire Area
[m²]
0
10
30
45
50
75
95
120

25
MJ/kg
0,8
No combustion model

RESULTS
Fire Area: The maximum fire area ( 120.00m²) is lower than 25% of the floor area (2500.00m²). The fire load
is localised.
Switch to one zone: Lower layer Height < 10.0% ocompartment height at time [s] 856.91
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Gas Temperature
300
250
200
150

Hot Zone
Cold Zone

100
50
0

0

5

10

15
20
Time [min]

25

30

35

Analy sis Name: Scenario B - 2500 m2
Peak: 278 °C

At: 35 min

Figure 1. Hot and Cold Zone Temperature

Rate of Heat Release
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
RHR Data

20,0

RHR Computed
15,0
10,0
5,0
0,0

0

5

10

15
20
Time [min]

25

30

35

Analy sis Name: Scenario B - 2500 m2
Figure 2. RHR Data and Computed
Peak: 278 °C
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Zones Interface Elevation
2,4

1,9

1,4
Elev ation

0,9

0,5

0,0
0,0

2,0

4,0

6,0
8,0
Time [min]

10,0

12,0

14,0

Analy sis Name: Scenario B - 2500 m2
h = 0,25 m

At: 14,00 min

Figure 3. Zones Interface Elevation

STEEL PROFILE
Unprotected Section
Catalog Profile:
Exposed to Fire on:

HE 200 A
3 sides

HEATING
Profile heated by:
Localised Fire Temperature
Convection coefficient:
35 W/m²K
Relative emissivity:
0,7
Horizontal Distance Between Fire Axis and Profile:

10 m

Gastemperatuur Scenario B - 2.500 m2
Temperatuur [°C]

300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Minuten
Gemiddelde temperatuur
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Scenario B - hoogte rooklaag in m (2.500 m2)
2,5

Hoogte [m]

2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Minuten
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Bijlage 13 – Gegevens steekproeven
Verslag steekproef 16 juni – Parkeergarage Marktplein.
Op donderdagavond 16 juni 2011 is tijdens koopavond in de parkeergarage het Marktplein onder het
gemeentehuis een telling gehouden om het bouwjaar van de geparkeerde auto’s te achterhalen.
De steekproef is gehouden samen met twee studenten: Sander de Jonge en Mike van Amersfoort. In
de parkeergarage zijn 660 plaatsen. De parkeergarage stond niet helemaal vol. Er waren ruim 300
parkeerplaatsen bezet.

Aantal
Percentage

Kenteken
XX-YY-11
Bouwjaar 19911999
71
24%

Kenteken
11-XX-YY
Bouwjaar 19992008
169
58%

Kenteken
11-XXX-1
Bouwjaar 20092011
47
16%

Oudere
auto’s

TOTAAL

6
2%

293
100%

Het kenteken geeft het bouwjaar aan. Sommige auto’s zijn voorzien van een nieuw kenteken (zoals
import auto’s), waardoor het bouwjaar niet te achterhalen valt. Deze zijn in de telling niet
meegenomen.

Verslag steekproef 14 juli 2011 – Parkeergarage Oranjerie
Tijdens een koopavond op donderdag 14 juli 2011 is een korte steekproef gehouden van 18:00 uur
tot 19:15 uur in een parkeergarage van Q-park onder winkelcentrum de Oranjerie te Apeldoorn. Het
doel van deze steekproef is om te bepalen wat de gemiddelde hoeveelheid brandstof is in een auto
in een parkeergarage.
Hierbij is er vanuit gegaan dat de inhoud van een gemiddelde brandstoftank 60 liter bedraagt. Er is
niet gekeken naar het type brandstof (diesel of benzine).
In de parkeergage zijn in totaal 530 parkeerplaatsen.
Binnen bovengenoemde tijd zijn 109 auto’s de garage binnengereden.
Inhoud tank
Minder dan halfvol
Meer dan halfvol
TOTAAL
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Aantal auto’s
64
45
109

Percentage
60%
40%
100%
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Bijlage 14 – Analyse praktijkbranden
Zie excel sheet: analyse praktijkbranden
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Bijlage 15 – Samenvatting full-scale tests
Zie excel sheet samenvatting full-scale tests

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011

62

