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Waarom een landelijke TTI standaard? 

 

 

• Moeizaam lopende projecten (A73 Roermond, A2 Leidsche Rijn) 

 

• Kanteling van eisen en verwachtingen: van technische eisen 
naar topeisen (beschikbaarheid, veiligheid, aantoonbaarheid) 

 

• Discussie over veiligheid en voorzieningenniveau 

 

• Zoektocht van RWS en markt 
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Opdracht Landelijk Tunnelregisseur 

• Structurele verandering van het aanlegproces van RWS wegtunnels 
door uniformeren van eisen en randvoorwaarden en 
standaardiseren van technische specificaties en oplossingen voor 
TTI 
 

• Zoveel en zo snel mogelijk resultaten inbrengen in lopende 
tunnelprojecten en zo nodig bijsturen op basis van een 
pragmatische aanpak 
 

• Deze standaardisatie ook in bestaande tunnels implementeren en 
tot die tijd maatregelen (laten) treffen waardoor de 
basisfunctionaliteit (veiligheid en doorstroming) gewaarborgd blijft 

       3 Landelijk Tunnelregisseur 
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Wat is de landelijke tunnelstandaard? 

 

 

• Gestart als technische specificatie op basis van geüniformeerde 
bedienproces beschrijvingen (versie 0.9) 

 

• Inmiddels, versie 1.2 integraal samenstel van  

– Juridische voorschriften en richtlijnen 

– Technische specificatie- en ontwerpvoorschriften (realisatie) 

– Beheer- en Organisatie beschrijvingen (gebruik & 
instandhouding) 

– Proces- en kwaliteitsvoorschriften en richtlijnen 
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Huidige stand van zaken 

 

 

• Versie 0.9: Dec 2010 klaar om te worden afgestemd met 
marktpartijen 

• Versie 1.0: Juni 2011 vastgesteld door bestuur RWS 

• Versie 1.1: Sept 2011 op landelijk niveau afgestemd met 
openbare stakeholders 

• Versie 1.2: Oktober 2012, ervaringen van projecten verwerkt 
en vastgesteld door bestuur RWS 

 

Versie 1.2 zal voorlopig niet meer worden aangepast 
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Toekomst landelijke standaard 

 

 

• Een maal per jaar update met verbeteringen en aanvullingen, 
geen functionele aanpassingen 
Versie 1.3 medio 2013 

 

• Na 5 jaar evaluatie met openbare stakeholders en mogelijkheid 
tot functionele aanpassingen 
Versie 2.0 in 2017 
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Waar in gebruik: 

2e Coentunnel 

Schiphol-Amsterdam-
Almere 

A4 Delft-Schiedam 

Combiplan Nijverdal 

A2 Maastricht 

Implementatie 
standaardaanpak / 
standaard in 
lopende projecten 

Landelijk Tunnelregisseur RWS 
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Gebruik TTI standaard 

• Goede ervaringen met principe standaard bij 2e Coentunnel 

• Inmiddels onderdeel van: 

– Combiplan Nijverdal 

– A2 Maastricht 

– A4 Delft Schiedam 

• Wordt gebruikt voor opstellen VS1 bij SAA (Gaasperdammertunnel) 

• Voorbereidingen voor gebruik t.b.v. renovatie Velsertunnel 

 
 

 

• Volledige toepassing in nieuwe projecten 

• Partiële toepassing bij renovaties van bestaande tunnels 
(toepassing standaard is hier geen verplichting) 
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Inpassing & implementatie standaard in 
projecten 

 

 

• Delta analyse 

• Impactanalyse 

• Bestuurlijke overeenstemming en contractaanpassing (waar 
nodig) 

• Implementatie & ondersteuning 
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Impactanalyse in bestaande tunnels 

• Uitgevoerd bij: 

– Velsertunnel 

– Heinenoordtunnel 
 

• Is niet: 

– Statusopname van installaties in de tunnel 

– Controle of tunnel aan de standaard (kan) voldoen 

• Is wel: 

– Vergelijking tussen installaties in tunnel <-> in standaard 

– Toepasbaarheid standaard 

– Analyse van verschillen 
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Eerste conclusies n.a.v. impactanalyse 

• Standaard is goed toepasbaar 

• Standaard geeft goede basis voor opstellen eisen van (deel) 
renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden 

• Verwachting: toepassen standaard is kostenneutraal tot 

kostenverlagend 
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Gebruik van de TTI standaard 

• Technische specificaties vertalen naar projectspecifieke 
omstandigheden 

– Vertalen eisen 

– Gebruik MMI (beeldschermplaatje) 

– Toepassen UPP (Universele Primaire (bedien) Processen) 

 

• Speciale aandacht voor 3B (besturingsysteem) 

– Speciaal begeleidingsteam (B3B) 

– Nauwe samenwerking met leverancier (ABB en …) 

 

• Volwassenheid standaard komt in projecten tot stand 
Nu versie 1.1, oktober 2012 versie 1.2 
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Ervaringen in projecten 

 

 

• Standaard is geen bestek of uitvoeringsontwerp 

• Tunnelspecifiek ontwerp blijft noodzakelijk 

• Vele kleine en enkele grotere tekortkomingen 

• Verduidelijking, verdieping en verbeteringen noodzakelijk 
(versie 1.2) 

• In incidentele gevallen functionele wijzigingen t.o.v. 
oorspronkelijk ontwerp 

 

 


