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Methoden voor risicoanalyse overwegveiligheid



Het toetskader bepaalt de klantbehoefte
en daarmee de methode

Hoofdspoorwegnet Hoekse Lijn

Derde Kadernota Railveiligheid:

• Risico’s moeten worden beheerst

• Risicotoename mitigeren

Normdocument Veiligheid Lightrail

Procedure 200 ProRail:

• Beleidsregels overwegveiligheid

Integraal Veiligheidsplan Hoekse Lijn

Recent: Verbeterd risicoprofiel en 

risicoranking van overwegen.



Methoden voor risicoranking

● Enige doel : Ranking t.b.v. prioritering in 
aanpak (verbetering, sanering, etc.)

● Update n.a.v. opmerkingen 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid. 

● Risicoclassificatie Kinney & Wiruth

Risico = 
Waarschijnlijkheid * Blootstelling * Gevolg

● Uiteindelijk: Pragmatrisch instrument 
(geen wetenschappelijk verantwoord 
model.)

● Kalibratie:
o Versus ongevallencasuïstiek

(waarschijnlijkheid * Blootstelling <> casuïstiek)

o Logisch, verklaarbaar voor experts



Aspecten van invloed op risicoprofiel

Indeling op soort:

● Fysieke uitrusting overweg

● Gebruik van de overweg 

● Fysieke uitrusting van weg en omgeving

● Gebruik van weg en omgeving

Indeling op beoordeling:

● Objectief en meetbaar

● Semi-meetbaar

● Observatie en expert-opinion

Aspecten relevant voor effect



Opbouw van een risicoanalyse overwegveiligheid

● Toetskader

● Beschrijving huidige situatie

● Beschrijving van de wijziging

● Toetsing aan de generieke 
risicobepalende aspecten.

● Benoemen locatiespecifieke risico’s

● Toets aan beleidsregels en richtlijnen 
ProRail.

● Definiëren risicoverlagende maatregelen

● Conclusies t.a.v. hoofdvragen:

o Risico’s beheerst?

o Geen risicotoename?



Waarom kwalitatief?

NIET:

GETALSMATIGE

BENADERING

WEL:

INZICHT IN 

BELANGRIJKSTE 

BEPALENDE 

ASPECTEN

Reden: Validatie niet mogelijk
• Te weinig casuïstiek/ongevallen
• Te grote diversiteit overwegen
• Ongeval moeilijk toe te kennen aan 

één aspect
• Belemmerd herleidbaarheid oorzaak

Werkwijze:
• Kwalitatief:

• De algemene aspecten
• Lokale risico’s identificeren

• Methodiek grofmazig, ondersteunend
• Beoordeling door deskundigen



Straks samen risico’s analyseren
Generaal de la Reijlaan, Bussum



Objectief en meetbaar
Aantal rijstroken autoverkeer

• Een ‘eerste stilstaand voertuig’ 
blokkeert de overweg;

• Hoe meer rijstroken, hoe meer 
‘eerste voertuigen’ nodig zijn



Objectief en meetbaar
Voorzieningen fietsverkeer



Objectief en meetbaar
Aantal sporen

• Hoger risiconiveau vanwege 
`tweedetreinsituatie´.



Semi-meetbaar
Ontruiming



Semi-meetbaar
Ontruiming

“Niet limitatief”



Semi-meetbaar
Regelmaat in sluitingsduur

• Niet sluitingsduur, maar 
regelmaat daarvan blijkt van 
invloed.

• Onregelmatigheid nabij haltes: 
Stoppende en doorgaande 
treinen.

• Beleid ProRail: geen nieuwe haltes 
binnen invloedsfeer overweg (en 
omgekeerd).



Observatie en expert-opinion
Afleiding in omgeving

• Objecten in omgeving overweg 
die de aandacht afleiden.

• Bij stationsoverpaden een reeds 
gearriveerde trein



Effect
Frequentie treinverkeer

• Ontsporing trein: meer 
slachtoffers

• Groter effect op inzittende 
wegvoertuig



Effect
Snelheid treinverkeer

• Trein botst op wegvoertuig en ontspoort richting tegenspoor
• Botsing met tegentrein leidt tot groot aantal slachtoffers.



Risicoanalyse
Generaal de la Reijlaan, Bussum



Marcel Grob, 19 februari 2019

Hoe verandert het overwegrisico op de Hoekse Lijn?



Inhoud

● Project Hoekse Lijn

● Aanpak overwegveiligheid

● Kwantitatieve analyse relatieve verandering overwegrisico

o Structuur van risicomodel

o Voorbeelden van invloed overwegkenmerken

o Resultaten en conclusies kwantitatieve analyse

● Afsluiting



Project Hoekse Lijn (1)

● Ombouw van Schiedam - Hoek van Holland naar metrolijn

● Kenmerken:

o aansluiting in Schiedam Centrum op metrolijn B naar Nesselande

o aansluiting in Schiedam Centrum op hoofdspoor

o modern metromaterieel (RSG3)

o goederentreinen tussen Schiedam en Vlaardingen Vulcaanhaven

o frequentieverhoging metro's

o extra station Steendijkpolder

o metrovervoer, verkeersleiding en beheer door RET

o fase 1: metrodienst tussen Schiedam en Hoek van Holland Haven

o fase 2: verlenging metrolijn naar Hoek van Holland Strand (II)



Project Hoekse Lijn (2)



Safetymanagement Hoekse Lijn

● Aantoonbare veiligheid vervoerssysteem in ontwerp en uitvoering

● Verantwoordelijkheid Projectbureau Hoekse Lijn

● Doelstellingen overwegveiligheid in Integraal Veiligheidsplan (IVP):

o uitvoeren risicoanalyse om toename overwegrisico te 
kwantificeren en relatieve bijdrage per overweg aan totale 
overwegrisico te bepalen (in plaats van stand-still doelstelling)

o ALARP-doelstelling:
uitvoeren kwalitatieve analyse om te bepalen welke aanvullende 
maatregelen gewenst zijn

● Aantal veiligheidsanalyses Movares voor Projectbureau Hoekse Lijn

● Kwalitatieve beschouwing per overweg met beoordelingskader

● Kwantitatieve analyse relatieve verandering overwegrisico



Model relatieve verandering overwegrisico (1)

● Fundamentele verandering vervoerssysteem met effect op overwegen

● Selectie van relevante kenmerken overwegen, o.a.:

o snelheid railvoertuigen op overweg

o noodremvertraging railvoertuigen

o massa railvoertuigen

o dichtligtijd overwegen

o frequentie railvoertuigen

o botssterkte railvoertuig en kans op geëscaleerde ontsporing

o verkeersintensiteit op overweg

● Totale relatieve risicoverandering: 

● Totaal "huidig" (of toekomstig) risico is som van huidige (of 
toekomstige) risico's voor elke overweg

● "Huidig" = hoofdspoor, peildatum 2014



Model relatieve verandering overwegrisico (2)

● Huidige overweg n: , toekomstige overweg n:

● Referentie-overweg:

● Risico op huidige overweg n: 
Idem voor toekomstige overweg

● Factor hangt af van:

o type risicodrager

o eigenschappen overweg n en referentie-overweg

● Elke factor                   is product van factoren per relevant kenmerk

● Per kenmerk: invloed modelleren op kans op en/of gevolgen van 
aanrijding op overweg



Model relatieve verandering overwegrisico (3)

● Factor voor totale risicoverandering is combinatie van risicofactoren 
per kenmerk per overweg, voor verschillende risicodragers

● Totale risicoverandering: 



Model relatieve verandering overwegrisico (4)

● Voorbeeld: lineair verband tussen frequentie railvoertuig en kans op 
aanrijding

● Voorbeeld: kwadratisch verband tussen snelheid railvoertuig en 
gevolgen van aanrijding

● Voorbeeld: noodremvertraging:

o invloed meegenomen voor stilstaande overweggebruikers

o invloed remvertraging op kans:
grotere noodremvertraging geeft langere tijd om op tijd 
noodremming in te zetten:

o invloed noodremvertraging op gevolgen:
grotere noodremvertraging geeft grotere afname botssnelheid



Resultaten kwantitatieve analyse

● Factor risicoverandering per risicodrager:

● Als absoluut risico laag, dan absolute toename risico ook beperkt

● Inschatting absoluut risico reiziger: minder dan 20% van norm IVP

● Inschatting absoluut risico bestuurders: minder dan 50% van norm IVP



Conclusies

● Toename van overwegrisico voor sommige risicodragers

● Resultaten geven ordegrootte van risicoverandering aan 

● Uitgebreid model dat in stappen verder is verfijnd

● Meer detail roept soms ook meer discussie op

● Algemene conclusies:

o meerdere methoden beschikbaar voor analyseren overwegrisico

o keuze methode afhankelijk van soort vervoerssysteem, 
complexiteit wijziging, toetskader en vraag opdrachtgever


