
Een technisch-economisch
haalbaarheidsonderzoek naar

ST ANDAARDISA TIE
VAN BOORTUNNELS

L. Kwak
07



Een technisch-economisch haalbaarheidsonderzoek naar

Standaardisatie van boortunnels

Augustus 1996

Afstudeerverslag van Leendert Kwak

4,SOm

n

It

I

9,OOm
I

6,OOm
I I

I,SOm

V~biMil>9$a.lNMl

12,OOm



Een technisch-economisch haalbaarheidsonderzoek naar

Standaardisatie van boortunnels

Afstudeerverslag van Leendert Kwak

Afstudeercommissie:

Prof.drs.ir. J.K. Vrijling
Prof. ir. E. Horvat
Prof.ir. W.J. Vlasblom, faculteit der Werktuigbouwkunde
Ir. H.J. de Vries, Erasmus Universiteit

T.U. Delft
Faculteit der Civiele Techniek
Vakgroep Waterbouwkunde

Augustus 1996



STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS VOORWOORD

Voorwoord

Dit rapport is het eindverslag van mijn afstudeerproject getiteld: Een technisch-
economisch haalbaarheidsonderzoek naar standaardisatie van boortunnels. Met dit
afsluitende onderzoek van mijn studie civiele techniek heb ik mij bezig gehouden vanaf
december 1995 tot nu, en dit rapport is het eindresultaat van die periode.

Ik heb mij bij het uitwerken van deze afstudeeropdracht proberen te richten op de
werkverwachting van jonge ingenieurs. Dit is namelijk een voldoende brede en zakelijke
aanpak die specifiek is op de cruciale punten van het onderwerp. Het resultaat hiervan is
een beschrijving van de markt, het ontwerp, de uitvoering en de kosten van boortunnels.
Deze beschouwingen zijn telkens toegespitst op het bepalen van de haalbaarheid van het
concept dat voorziet in standaardisatie van boortunnels. De verschillende hoofdstukken
zijn echter ook 105van deze haalbaarheidsstudie te lezen.

Alvorens dit verslag te beginnen wil ik vooraf graag aile mensen bedanken die mij hebben
geholpen bij de totstandkoming van dit boekwerk. In het bijzonder wit ik bedanken mijn
dagelijkse begeleiders de professoren Vrijling en Horvat. Daarnaast wil ik nog noemen
professor Vos voor zijn begeleiding bij het kostenonderzoek en ir. H.J. de Vries van de
Erasmus Universiteit voor zijn commentaar op de concept versie dit verslag. Tot slot mag
ik natuurlijk de tekstuele en morele steun van de jongens en meisjes van Moislaan 11, en
van de mannen van 3.92, waterbouwers door dik en dun, niet vergeten.

Leendert Kwak
Delft, 28 augustus 1996
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STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS SAMENVATTING

Samenvatting

Introductie

Boortunnels en ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste
jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land dat steeds voller wordt, en waarin
naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de
leefbaarheidsnorm zichtbaar is, wordt er bij het oplossen van knelpunten steeds vaker
overwogen om infrastructuur ondergronds aan te leggen. Boortunnels vormen hiervoor
een interessant altematief, omdat boren een omgevingsvriendelijke constructiemethode is,
die minimale bouwoverlast veroorzaakt en een relatief geringe invloed heeft op het milieu
en op de aanwezige bebouwing.

Een nadeel van boren, to.V. andere tunnelbouwmethoden, is echter dat het doorgaans
kostbaar is. Dit komt deels doordat tunnelboormachines (TBM's), vanwege het gebrek aan
opvolgende opdrachten, per project worden ontworpen en afgeschreven. Daamaast wordt
de voortgang van de machine vaak nadelig be'invloed door de hoge prestatierisico's als
gevolg van gebrek aan ervaring en door het optreden van vertragingen tijdens de leerfase,
waarin het personeel vertrouwd moet raken met de machine. De invloed van
standaardisatie op o.a. deze specifieke kosten-nadelen staan in dit onderzoek centraal.

Doel en opzet van het onderzoek

Er is een technisch-economisch onderzoek verricht naar standaardisatie als mogelijkheid
om op een kosten-efficientere manier boortunnels te bouwen. Hiertoe is allereerst de
boortunnelmarkt verkend. Vervolgens is er op een systematische manier een
standaardisatie-concept opgezet Met behulp van een uitgebreid kostenonderzoek zijn de
effecten van dit concept op de kostprijs bepaald. Op basis van deze kosteneffecten zijn er
uitspraken geformuleerd ta.v. de haalbaarheid van het concept en de mogelijkheden van
standaardisatie van boortunnels in het algemeen.

De markt voor boortunnels

Uit marktonderzoek is gebleken dat er tot het jaar 2015 voor stadsrail, autowegen en
spoorwegen respectievelijk 14, 20 en 36 kilometer aan ondergrondse infrastructuur is
gepland. Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen tunnels geboord met een diameter
groter dan 2,50 meter. De komende 10 jaar zal er echter voor diverse verkeersdoeleinden
in totaal 57 kilometer tunnelbuis worden geboord met inwendige diameters lopend van
5,54 tot 10,10 meter. Ruim 75% hiervan komt voor rekening van lange trajecten met
diameters groter dan 8,50 meter, zoals de tunnels voor de Hogesnelheidslijn, de
Betuwelijn en de Westerschelde Oeververbinding.

Het standaardisatie-concept

Het concept voorziet in een standaardisatie van boortunnels in Nederland. Het is opgezet
door de ontwerp- en uitvoeringsvariabelen te inventariseren en vervolgens per variabele
het aantal varianten daarvoor te beperken. De voomaamste kenmerken van het concept
zijn:
1. Bij het ruimtelijk ontwerp is het aantal inwendige tunneldiameters waaruit kan worden

gekozen beperkt tot een voorkeursreeks.
2. Het constructief ontwerp is voor een belangrijk deel vastgelegd door te kiezen voor

een segmentale lining waarvoor per voorkeursdiameter de segment-afmetingen zijn
bepaald.
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3. Het aantal uitvoeringsvarianten is beperkt door standaard bepaalde materieeltypen in
te zetten. Voor het boren wordt een mix-schild gebruikt en de segmenten worden
m.b.v. liggende en bewegende bekistingsmallen gestort.

Resumerend kan het standaardisatie-concept worden omschreven als het met standaard
materieeltypen bouwen van boortunnels met inwendige diameters uit een voorkeursreeks
en opgebouwd uit segmenten met per voorkeursdiameter vastgelegde afmetingen.

De kosteneffecten van standaardisatie

Een kostenonderzoek wijst uit dat de boorinstallatie tezamen met de lining en de lonen het
grootste deel van de tunnelkosten uitmaken. De prijs per meter tunnelbuis neemt sterk toe
met het groter worden van de inwendige diameter en het afnemen van de tunnellengte.
De berekende prijzen varieren tussen de /10.000 en de 190.000 per meter tunnelbuis
voor respectievelijk een 10 kilometer lange tunnel bestaande uit twee buizen van 3 meter,
en een een kilometer lange tunnel met twee buisdoorsnedes van 12 meter.

Het voordeel van standaardisatie is het optreden van de volgende serie-effecten op de
bouwkosten:
1. Spreiding van investeringskosten, die gemaakt worden voor de aankoop van de TBM.
2. Daling van loonkosten doordat als gevolg van het leereffect in het boor- en

mobilisatieproces de arbeidsproduktiviteit en de voortgangssnelheid stijgt.
3. Korting op de inkoop van segmenten en TBM's door spreiding van investeringskosten

en het leereffect bij toeleveranciers.

Het nadeel van standaardisatie is dat, door het beperken van het aantal ontwerp- en de
uitvoeringsvarianten, optimalisatie per project wordt belemmerd. Dit heeft extra kosten tot
gevolg door overdimensionering van de volgende factoren:
1. De inwendige tunneldiameter. Deze kan niet altijd volledig worden aangesloten op het

profiel van vrije ruimte van het gebruiksdoeleind, omdat het aantal maten in de
voorkeursreeks van inwendige diameters beperkt is.

2. Het segment. Omdat de segmentafmetingen zijn vastgelegd wordt optimalisatie van
het constructieve ontwerp bij varierende belastingen onmogelijk gemaakt. Dit geldt
voor zowel de minimalisatie van de dikte bij een minimum wapeningspercentage als
voor de onderlinge afstemming van de dikte en de wapening om tot een economisch
wapeningspercentage te komen.

3. Het materieel:
. De TBM wordt t.b.v. hergebruik op een grotere veelzijdigheid, sterkte en

duurzaamheid gedimensioneerd dan in de meeste gevallen strikt noodzakelijk is.
Dit is nodig omdat de machine onder verschillende bodem-omstandigheden en de
daarbij horende belastingssituaties over een grote lengte een bepaald prestatie-
niveau moet halen.

. Het bekistingsmallen-systeem wordt op hogere eisen t.a.v. de produktie-snelheid
ontwerpen dan in veel van de situaties nodig is

Conclusies ta. v. de haalbaarheid van standaardisatie van boortunnels

T.a.v. de haalbaarheid van het concept zijn de volgende conclusies geformuleerd:
1. Uit een kwantiatieve beschouwing blijken de extra kosten, door het beperken van

optimalisatie-mogelijkheden de serie-effecten van standaardisatie, in veel situaties te
overtreffen. Het standaardisatie-concept is derhalve uit kosten-technisch oogpunt niet
haalbaar.

2. Een aantal van de veronderstelde kostenvoordelen zijn afhankelijk van de grootte van
de markt. Deze markt blijkt in Nederland niet groot genoeg te zijn, en ook niet groot
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genoeg te worden a.g.v. de lagere kostprijs, om de beoogde kostenvoordelen te
bewerkstelligen.

3. Er worden praktische problemen verwacht bij de uitvoering van het standaardisatie-
concept.

Het wordt desondanks zinvol geacht om bij het plannen van tunnels rekening te houden
met de markt voor tweedehands materieel en met vergelijkbare projecten. Hiermee
kunnen het ontwerp, het materieelgebruik, de inkoop en de bouw worden gecombineerd.
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STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS INLEIDING

1. InIeidin9

1.1 Inleiding

Boortunnels krijgen in toenemende mate een belangrijkere plaats in Nederland. Dit komt
vanwege de voordelen tijdens de bouwfase en de groeiende noodzaak om tunnels toe te
passen bij het oplossen van problemen ter plaatse van infrastructurele knelpunten. Om in
een steeds voller wordend Nederland tegemoet te blijven komen aan de steeds hogere
eisen die gesteld worden aan de leefbaarheid en aan de economische belangen, zoals
bereikbaarheid en onze positie als distributieland, zal steeds vaker gekozen worden voor
ondergrondse aanleg van infrastructuur. De intensiteit van het gebruik maken van
boortunnels hierbij zal in sterke mate be"invloed worden door het kostenniveau.

Momenteel overtreffen de kosten van een geboorde tunnel die van een klassiek
gebouwde en zeker die van een bovengrondse verbinding. Een van de oorzaken is de
relatief kleine markt voor geboorde tunnels. Die markt zou kunnen worden vergroot door
de kosten van de geboorde verbindingen te verkleinen. Het totaal van de operationele en
de investeringskosten kan aanmerkelijk worden verlaagd als men de tunneldoorsneden,
en in het verlengde hiervan het bouwmaterieel en het rijdend materieel, zou
standaardiseren. In deze studie naar "Standaardisatie van boortunnels" worden de
mogelijkheden en de haalbaarheid van dit concept uitgewerkt.

1.2 Standaardisatie

Simons en de Vries (1996) geven als definitie van het beg rip standaardisatie:
Standaardisatie is het kiezen door een producent van een voorkeursassortiment van
produkten uit de via normalisatie vastgelegde mogelijkheden en beperkingen. Dit
voorkeursassortiment bestaat vaak uit een voorkeursreeks van afmetingen van het gehele
produkt of onderdelen daarvan. Onder normalisatie verstaat men een techniek om in
overleg tussen betrokken partijen tot afspraken te komen. Hierbij kunnen normalisatie-
instellingen, zoals het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), betrokken zijn.

Een van de eerste disciplines waarin standaardisatie een belangrijke rol is gaan spelen is
de bouw. De Egyptenaren konden mede door de standaardafmetingen van de
bouwstenen hun piramides tot ongekende grootte bouwen. De geschiedenis van de bouw
kent echter in de toren van Babel een voorbeeld van wat de gevolgen van gebrek aan
standaardisatie kunnen zijn.

In zijn boek "The Wealth of Nations" heeft Adam Smith (1776) de economische voordelen
van specialisatie en de verdeling van arbeid beschreven. Hij gebruikte het voorbeeld van
een ongeschoolde arbeider die zonder machine slechts een speld per dag kan
produceren, terwijI 10 personen met verdeling van arbeid de produktie tot 4800 per dag
kunnen opvoeren. Dit voorbeeld verbeeldt ook het economische baten van
standaardisatie: het voorkomen van verspilling door efficienter om te gaan met de
produktie-capaciteiten, arbeid, materiaal en kapitaal. Bij het produceren van grotere series
van een gestandaardiseerd produkt kan er namelijk een drietal effecten optreden:
1. de investeringen die t.b.v. het produktieproces moeten worden gemaakt kunnen over

de grotere serie worden verdeeld
2. bij het herhaaldelijk fabriceren van hetzelfde produkt zal er door het leereffect een

hogere arbeidsproduktiviteit worden bereikt
3. bij de toeleveranciers van het produktieproces zullen eveneens de investeringskosten

kunnen worden gespreid en zal ook het leereffect zichtbaar worden in de
arbeidsproduktiviteit, waardoor er korting op de inkoop kan worden verkregen
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In de praktijk moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen de kostenverlaging door
standaardisatie en de gebruikerswensen t.a.v. differentiatie en verscheidenheid van de
produkten. Smith (1776) geeft een voorbeeld van een spijkermaker in de Schotse
hooglanden, die wet 1000 spijkers per dag maakt, maar die zijn specialistische
standaardprodukt daar aan de straatstenen niet kwijt raakt. Dit onderzoek moet o.a.
uitwijzen of dat met goedkope standaard boortunnels wellukt.

1.3 Boortunnels

Een boortunnel wordt geboord vanuit een vanaf het maaiveld gerealiseerde schacht naar
een andere schacht. Bij het boren van een dergelijke tunnel geschiedt het ontgraven van
de grond en het bouwen van de tunnel in een stalen buis, het schild, met een iets grotere
diameter dan de te maken tunnel. Aan de voorzijde van het schild wordt de grond
ontgraven en aan de achterzijde ervan wordt de tunnelmantel, die vaak met het Engelse
woord tunnellining wordt aangeduid, samengesteld uit ringen~ Deze ringen bestaan uit een
aantal geprefabriceerde segmenten. De lining kan ook worden opgebouwd met behulp
van geextrudeerd staalvezelbeton, dat ter plaatse gestort wordt.

De segmentale tunnelmantel wordt het meest toegepast en zal ook in deze studie centraal
staan. Bij deze methode wordt het schild voortbewogen d.m.v. hydraulische vijzels, die
zich tegen het reeds gereedgekomen tunneldeel afzetten. De ruimte buiten de
tunnelmantel, die is ontstaan door het ontgraven van de iets grotere doorsnede van het
schild, wordt gelijktijdig met het vooruitschuiven, of korte tijd daama, gevuld met een
groutmengsel. De aanvoer van de tunnelsegmenten en de afvoer van de ontgraven grond
geschiedt door de schacht en het gerealiseerde tunneldeel.

Rguur 1.1 Boortunnef en tunnefboormachine onder stad
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Het ontgraven van de grond in combinatie met het beheersen van de condities aan het
boorfront kan op verschillende manieren plaatsvinden varierend van een geheel open tot
een gesloten graaffront. In het laatste geval vindt de het ontgraven in afgesloten ruimten
plaats waardoor er sprake is van een complete beheersing van het grondwater. In
Nederlandse omstandigheden dient met deze gesloten fronttechniek te worden gewerkt.
Er zijn twee soorten schilden waarbij deze techniek wordt toegepast, vloeistofschilden en
gronddrukbalansschilden, die verschillen in de manier waarop het graaffront stabiel wordt
gehouden. Een machine, die bij wisselende grondomstandigheden onderweg kan worden
omgebouwd van het ene naar het andere schildtype, is het mix-schild. Bij de moderne
schilden voor moeilijke grondgesteldheden zijn de werkzaamheden en functies, zoals het
ontgraven en de afvoer van de grond, grotendeels gemechaniseerd. Er is dan sprake van
een tunnelboormachine (TBM). Zie figuur 1.1 voor een voorbeeld van een TBM en een
boortunnel.

1.4 Standaardisatie van boortunnels

Met standaardisatie van boortunnels bedoelen we een concept waarbij er een
voorkeursassortiment van tunnels wordt gebouwd. In tegenstelling tot de huidige praktijk,
waarin er voor elke situatie een nieuwe tunnel wordt ontworpen, zal het aantal ruimtelijke
en constructieve tunnelontwerpvarianten worden beperkt.

Ais de inwendige diameter, de constructiedikte en de opbouw van de tunnelbuizen niet
voor ieder project afzonderlijk worden bepaald, maar in de plaats daarvan voor
verschillende tunnels bepaalde standaardontwerpen worden gehanteerd, dan kan dat de
volgende voordelen op de bouwkosten opleveren:
1. Er kunnen standaard TBM's worden gebruikt bij tunnels met dezelfde afmetingen. Dit

heeft de volgende voordelen:
. ze kunnen worden hergebruikt en ingezet op verschillende projecten met

dezelfde diameter, zodat de afschrijvingskosten kunnen worden gespreid
. de standaard TBM's zullen goedkoper worden door het optreden van serie-

effecten bij de machinebouwers
. bij het werken met een standaard TBM zal het leereffect in het veelal complexe

boor- en bouwproces kunnen worden versterkt, zeker als naast de afmetingen
ook het TBM-type wordt vastgelegd

2. Er kunnen standaard bekistingsmallen worden gebruikt voor het storten van de
betonnen segmenten. Deze standaardisatie van de mallen heeft invloed op de
produktiekosten van de segmenten, en dus op de prijs die de aannemer daar voor
betaalt, doordat:
. de mallen kunnen worden hergebruikt, waardoor de vaste kosten per segment

afnemen
. bij de produktie van de mallen ook schaaleffecten zullen optreden, waardoor er

korting op de aanschaf daarvan kan worden gekregen
. als ook het type bekistingmal wordt vastgelegd, er dan een leereffect zal kunnen

optreden in het segment-produktieproces

Hoewel standaardisatie van boortunnels in de vorm van een voorkeursreeks nieuw is,
wordt er in de praktijk toch al Er zijn twee voorbeelden van koppelingen tussen projecten,
die tot stand zijn gekomen om kostenvoordelen te bereiken door het maken van afspraken
over afmetingen. Deze voorbeelden zijn:
1. De gecombineerde segmentproduktie voor metrolijnen in Berlijn en Antwerpen.
2. De gecombineerde aanbesteding van de Botlek- en de Sophiatunnel, waarbij de

aannemers van dezelfde tunneldoorsnede uit kunnen gaan.
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Naast de genoemde voordelen van standaardisatie op de bouwkosten zijn er ook nog een
aantal neveneffecten verwachten. Voordelen van standaardisatie, anders dan
bouwkostenreducties, kunnen bijvoorbeeld zijn (Klvl, 1993):
1. Er is een basis voor het voorontwerp, dat nodig is voor het grondonderzoek en voor

het ontwerp van trajecten.
2. De afmetingen van het rijdend materieel kunnen worden gestandaardiseerd waardoor

besparingen in het ontwerp en de produktie daarvan mogelijk worden.

Er wordt door het Klvl en anderen ook een aantal kanttekeningen gezet bij het hier
gepresenteerde standaardisatie-concept:
1. Boormachines worden meestal op een project afgeschreven, omdat ze economisch

gezien snel verouderd zijn. De oorzaken hiervan zijn:
. de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van de tunnelboortechniek
. de slijtage van de snijdelen die hierdoor na 5 kilometer boren onbruikbaar zijn

2. Een afwijking van de standaarddoorsnede t.o.v. de kleinere gewenste doorsnede leidt
tot bouwkostenverhoging. Ook de exploitatiekosten kunnen hierdoor hoger uitvallen.

3. De geotechnische en andere relevante (belastings)factoren mogen per project niet
teveel verschillen, omdat anders de TBM niet optimaal functioneert of de lining andere
dimensies moet krijgen.

4. Hergebruik van de TBM kan tot verhoogde storingsrisico's leiden en dus extra kosten
met zich meebrengen (Broere, 1995).

Met deze studie zal getracht worden een globaal inzicht te creeren in de haalbaarheid van
het standaardisatie-concept, mede door een inschatting te maken van de waarde van de
genoemde voor- en tegenargumenten.

1.5 Indeling van het rapport

Na deze inleiding wordt er in hoofdstuk 2 een omschrijving en een afbakening gegeven
van het project. Vervolgens wordt de markt voor boortunnels beschreven waarvan
gegevens worden gebruikt bij het opzetten van het standaardisatie-concept en bij de
bepaling van de haalbaarheid daarvan. Het standaardisatie-concept wordt ge'introduceerd
in hoofdstuk 4 en verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 Um 7 alwaar achtereenvolgens de
ruimtelijk ontwerp-, de constructief ontwerp- en de uitvoeringsvarianten worden beperkt.
Alvorens de kosteneffecten van standaardisatie in hoofdstuk 9 te bepalen worden eerst de
kosten van boortunnels beschreven in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 10 wordt op basis van
een kosten-, een markt- en een uitvoerings-technische benadering een beschouwing
gegeven over de haalbaarheid van het concept. Tot slot zijn er een aantal conclusies
geformuleerd in hoofdstuk 11 en worden er aanbevelingen gedaan. De functies van de
hoofdstukken in de algemene opzet van het onderzoek staan ook uitgebeeld in figuur 2.1.
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Projectomschrijving

/n/eiding

In dit hoofdstuk zal dit afstudeerproject worden afgebakend. Achtereenvolgens zullen
hiertoe worden bepaald:
1. de probleemstelling, die de basis vormt voor dit project is
2. de doelstelling die ik wil bereiken met dit onderzoek
3. de randvoorwaarden die met betrekking tot dit onderwerp gelden
4. de uitgangspunten die ik opgesteld heb om het project enigszins af te bakenen

Hiernaast zullen de opzet van het onderzoek en de toegepaste werkwijze kort worden
toegelicht.

Pro b/e emstelling

Zoals in de inleiding reeds is beschreven zijn de kosten van geboorde tunnels tot op
heden hoger dan die van klassiek gebouwde tunnels en van bovengrondse infrastructuur.
Er zijn echter vermoedens dat deze kosten kunnen worden gereduceerd.

Het probleem, waarop dit onderzoek gericht is, is als voigt gesteld:
Het is niet duidelijk of standaardisatie een bijdrage kan leveren aan kostenreducties in de
boortunnel-bouw en of standaardisatie als concept haalbaar is.

Doe/stelling

Op basis van de probleemstelling is de volgende doelstelling voor dit project gedefinieerd:
Bepalen in hoeverre standaardisatie van boortunnels als concept kan leiden tot een
reductie van de bouwkosten en of het haalbaar is.

Deze doelstelling geeft de drie hoofdaspecten van dit onderzoek weer:
1. Standaardisatie van boortunnels. Het aantal ruimtelijke en constructieve 0ntwerp-

varianten zal beperkt worden door standaardtunnels te ontwerpen. Daarnaast zal als
onderdeel van het concept ook een voorkeur voor de materieel-typen worden
bepaald.

2. De bouwkosten. De eerste vereiste voor de haalbaarheid van het concept is dat de
standaardtunnels met een aanzienlijke bouwkostenreductie kunnen worden
gerealiseerd.

3. De haalbaarheid. De haalbaarheid hangt niet alleen af van de prijs van de
standaardtunnels maar ook van andere factoren zoals bijvoorbeeld de
exploitatiekosten, de verhoudingen binnen de tunnelbouwsector m.b.t. de
implementatie van de standaarden en een aantal andere factoren.

Ran dvo orwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden waarmee bij standaardisatie van boortunnels rekening
moet worden gehouden zijn:
1. De markt. De vraag naar boortunnels is een gegeven dat vanuit de markt bepaald

wordt. Om goede keuzes te maken bij het ontwerp van de standaardtunnels en voor
het bepalen van de bouwkostenreducties en de haalbaarheid is inzicht in deze markt
onontbeerlijk.

2. De ontwerpeisen. Het ontwerp van de standaardtunnels zal moeten voldoen aan:

5



PROJECTOMSCHRIJVING STANDAARDISA TIE VAN BOORTUNNELS

3.

. de gebruikerseisen ta.v. de ruimtelijke vormgeving

. de constructieve ontwerpeisen
De ontwerpeisen geven het kader aan van de in de definitie genoemde mogelijkheden
en de beperkingen, waarbinnen een voorkeursassortiment gekozen kan worden.
De tunnelbouwsector. De manier waarop het ontwerp en de bouw van een boortunnel
in de tunnelbouwsector tot stand komt en is georganiseerd is mede bepalend voor de
haalbaarheid van de implementatie van standaarden.

2.5 Uitgangspunten

Om het project af te bakenen zijn er uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten
komen in de diverse hoofdstukken ter sprake. In deze paragraaf zijn de uitgangspunten
ta.v. de belangrijkste aspecten, die bij het standaardisatieonderzoek een rol spelen, reeds
vermeld:
1. Het produkt Onder het produkt boortunnels dat wordt gestandaardiseerd verstaan we

tunnels met een cirkelvormige doorsnede en een inwendige diameter tussen 3,0 en
12 meter. De 3 meter ondergrens is gebaseerd op de kleinste diameter waarbij een
tunnelmantel nog uit segmenten kan worden opgebouwd. De bovengrens van 12
meter geeft de grootste tunnel weer waarvan verwacht mag worden dat die tot 2015
onder Nederlandse omstandigheden geboord kan gaan worden.

2. De produktaanbieder. Het standaardisatie-concept zal voornamelijk vanuit het
gezichtspunt van de aannemerij benaderd worden. Er wordt vanuit gegaan dat een of
meerdere aannemers standaardtunnels gaan aanbieden die niet volledig aan de
ontwerp-specificaties uit het bestek vOldoen, maar wel aan aile ontwerpeisen. De
belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van het concept is dat de prijs die daarin
aangeboden aanzienlijk lager is zodat de opdrachtgevers kiezen voor de
standaardtunnel. De invloed op de belangen van de andere participanten, zoals
ontwerpers en exploitanten, zijn in eerste instantie minder van belang.

3. De produktafnemers ottewel de gebruiksdoeleinden. Ais gebruiksdoeleinden voor
boortunnels wordt gekeken naar de bestaande vervoerssystemen, zoals autowegen,
spoorwegen en autonoom stadsvervoer, en de ontwikkelingen in het leidingvervoer
van goederen en personen. Het gebruik van tunnels voor hoogwaterafvoer van
rivieren, zoals die in Japan veel gebouwd worden, wordt niet meegenomen, omdat
hier onder Nederlandse omstandigheden geen markt voor is.

4. Het marktgebied. Het marktgebied dat verkend zal worden en waar de
standaardtunnels zullen gaan worden aangeboden is in eerste instantie Nederland. In
een later stadium kan deze verkenning worden doorgetrokken naar andere gebieden
in de wereld waar de bodemomstandighedenvergelijkbaar zijn met die in Nederland.

5. De tijdshorizon. De tijdshorizon van de marktverkenning is 2015. Dit jaartal sluit aan
bij de periode waarvoor de Stuurgroep Ondergrondse Vervoersinfrastructuur (SOVI,
1993) haar marktverkenning heett opgesteld. Het gaat dus in eerste instantie om een
periode van ongeveer 20 jaar. De beschouwde periode mag niet te lang zijn, want het
is de aannemerij eigen om in korte termijnen te denken waarin investeringen, zoals
het kopen van een standaard T8M of het opzetten van een produktielijn voor
standaardsegmenten, snel terugverdiend moeten worden.

2.6 Opzet van het onderzoek

In figuur 2.1 is weergegeven hoe het onderzoek in de hoofdstukken is opgezet en wat de
gewenste onderzoeksresultaten zijn. Er wordt na deze projectomschrijving begonnen met
het onderzoeken van de voornaamste randvoorwaarde: de markt Deze marktverkenning
wordt om verscheidene redenen als eerste behandeld:
1. De markt vormt een deel van de basis van het standaardisatie-concept, dat in de

hoofdstukken daarna besproken wordt. Met name bij het standaardiseren van de
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inwendige diameter tot een voorkeursreeks speelt de markt een rol. Op basis van de
marktverkenning worden namelijk vraagverdelingen bepaald die samen met de
ruimtelijk ontwerpeisen leiden tot een keuze t.a.v. de voorkeursreeks van
tunneldiameters.
Er kan een terugkoppeling worden gemaakt naar de markt bij het bepalen van de
kosteneffecten en de haalbaarheid van het standaardisatie-concept.
Er worden projecten ge'introduceerd die in de loop van het rapport als voorbeeld
kunnen worden gebruikt en waamaar kan worden terugverwezen.

Hiema begint het eigenlijke onderzoek. De studie naar het standaardisatie-concept kan
worden vergeleken met het voorbereiden van een bouwwerk. Eerst moet een ontwerp
gemaakt worden. Daama wordt er
bepaald hoe het werk wordt
uitgevoerd en wat de kosteneffecten
zijn, oftewel hoeveel het bouwwerk
kost. Deze studie heeft de zelfde
onderverdeling, behalve dan dat de
volgorde iets anders is:
1. Eerst wordt het standaardisatie-

concept ontworpen. Er wordt
een concept geconcretiseerd
door de ontwerp- en
uitvoeringsvarianten te
beperken.

I
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kosteneffecten van het
ontworpen concept gekeken.

3. Aan het eind wordt als
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concept gekeken.
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Figuur 2.1 Het onderzoeksschema

Door het opzetten van een concept en het bepalen van de haalbaarheid daarvan ontstaat
een conceptuele aanpak. Deze aanpak kan ook conclusies opleveren t.a.v. delen van het
concept. Standaardisatie wordt conceptueel belicht als een verzameling van maatregelen
maar de delen daarvan kunnen ook apart worden beschouwd. Door conceptueel te
werken kan richting worden gegeven aan het onderzoek en hoeven er niet teveel
uitzonderingen te blijven bestaan.

2.7 Werkwijze

De werkwijze tijdens dit onderzoek kenmerkt zich door het uitvoeren van een aantal
activiteiten opgedeeld in fasen, deels in de aangegeven volgorde en deels door elkaar
heen:
1. Orientatiefase: Een eerste orientatie uitmondend in een werkplan en een bespreking

daarvan met een voorlopige afstudeercommissie.
2. De vervolgfase:

. Een literatuurstudie voor het bepalen van de principes van standaardisatie, de
boortechniek, de markt voor boortunnels, de ontwerpeisen en aile met het
onderwerp verband houdende zaken.
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3.

. Het afnemen van interviews met personen van diverse instanties zoals de
universiteiten van Delft en Rotterdam, onderzoeksscholen, ontwikkelingsinstituten
en het bedrijfsleven.

. Een telefonische enquete naar de plannen voor ondergrondse en geboorde
infrastructuur en de afmetingen daarvan. Deze gegevens vormden een aanvulling
op de literatuurstudie.

. De verwerking van de gegevens uit de literatuur, de interviews en de enquete tot
een vorm waarin er keuzes op kunnen worden gebaseerd en er conclusies uit
kunnen worden getrokken.

. Schrijven van een tussenrapport en een bespreking daarvan met de voltallige
afstudeercommissie.

De eindfase:
. Onderzoeken van de kosten van boortunnels en het opstellen van een

kostenbegrotings-workbook. Hierbij is gebruik gemaakt van Excel 6.0 en Mathcad
6.0. Er is een veelheid aan bronnen aangeboord, zowelliteratuur als personen en
onder meer een bezoek aan het STUVA in Keulen, voor het verkrijgen van
informatie over de kostenopbouw.

. Het bepalen van de kosteneffecten van standaardisatie d.m.v. een
gevoeligheidsanalyse op de kostenbegroting.

. Het bepalen van de haalbaarheid van het concept.

. Schrijven en presenteren van een eindverslag
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Infrastructuur Vervoermiddelen Vervoer
WeQen Langzaamverkeer Personen en Qoederen

Auto en autobus Personen
Bestel- en vrachtwagen Goederen

SpoorweQen Personentrein Personen
Goederentrein Goederen
Hoge snelheidstrein (HST) Personen

Autonoom stadsvervoer Tram, sneltram en geleidebus Personen
Metro Personen
Vehicule Autonome leQer (VAL) Personen

Leidingen Hydraulisch Goederen
Pneumatisch Personen en Qoederen
Elektronisch Geleid Voertuig (EGV) Personen en goederen

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS DEMARKTVOORBOORTUNNELS

3. De markt voor boortunnels

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs de omvang van de markt voor boortunnels beschreven.
Hiertoe worden achtereenvolgens de achtergronden, de ontwikkelingen en de concrete
plannen voorzover bekend besproken van de vraag naar:
1. vervoersinfrastructuur
2. ondergrondse vervoersinfrastructuur
3. geboorde vervoersinfrastructuur

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het creeren van een drietal vraagverdelingen over de
tunneldiameters.

Ais gebruiksdoeleinden van tunnels, oftewel de klanten van tunnelbouwers, zullen in de
verschillende paragrafen het vervoer van personen en goederen worden beschouwd.
Hiervoor zijn in de loop der tijd verschillende systemen ontwikkeld. Deze
vervoerssystemen bestaan uit een bepaalde combinatie van infrastructuur, vervoermiddel
en organisatievorm. De organisatievorm stelt geen specifieke eisen aan de tunnel en
wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten.

Voor dit marktonderzoek zijn de belangrijkste typen infrastructuur onderverdeeld in
groepen. In het overzicht in tabel 3.1 is aangegeven welke veel toegepaste
vervoermiddelen er van de verschillende infrastructuurtypen gebruik maken. Verder is
aangegeven of er met de systemen in kwestie personen of goederen worden vervoerd.

Tabel3.1 Overzicht van de vervoerssystemen

3.2 De vraag naar vervoersinfrastructuur

De vraag naar vervoersinfrastructuur wordt bepaald door de economische ontwikkelingen
die zich uiten in de vervoervraag. Devervoervraag is de basis voor het ontstaan van
vervoerstromen van personen en goederen tussen activiteitenplaatsen. Vervoer is onder
te verdelen in:
1. goederenvervoer
2. personenvervoer

3.2.1 Ontwikkelingen in het goederenvervoer

Ontwikkelingen die een belangrijke invloed hebben op de aard en de richting van het
goederenvervoer in Europa zijn (Nederland Distributieland, 1989):
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1. De eenwording van de Europese markt Hierdoor zal de goederenvervoerstroom
groter worden, doordat de handelsbelemmeringen weggenomen zijn.

2. Toename van het mainport concept in de zee- en luchtvaart tb.v. distributie-
optimalisatie. Het goederenvervoer van en naar de Nederlandse mainports,
luchthaven Schiphol en zeehaven Rotterdam, zal toenemen.

3. Scherpere milieu- en veiligheidseisen. Hierdoor zal er een verschuiving plaatsvinden
tussen de systemen die men voor de verschillende vervoersdoeleinden kiest Deze
keuze tussen vervoerssystemen wordt de modal split genoemd. De verwachting is dat
vooral het spoorvervoer en het gecombineerde rail- en wegvervoer hierdoor terrein
zullen winnen to.V. het wegvervoer.

3.2.2 Ontwikkelingen in het personenvervoer

Er is er een tweetal belangrijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de
grootte en de aard van de personenvervoerstromen (Koopman, 1992):
1. Mobiliteitsgroei. De huidige mobiliteitsgroei, voomamelijk veroorzaakt door de

economische groei, kenmerkt zich door een toename van het aandeel verplaatsingen
over langere afstanden en met relatief snellere vervoerswijzen. Gegeven het
invariante tijdsbudget van de mens zijn reistijden van essentieel belang, dus de
vervoersgroei vindt voomamelijk plaats door relatief nieuwe en snelle vervoerswijzen,
zoals de HST. Deze maken het mogelijk deel te nemen aan steeds verder in de ruimte
gespreide consumptie- en produktieprocessen. In figuur 3.1 uit het MIT(Ministerie van
Verkeer en Wate rsta at, 1996), staat de verwachte mobiliteitsontwikkeling van
personen uitgebeeld

2. Overheidsbeleid. Het Nederlands overheidsbeleid is relatief openbaar vervoer
vriendelijk, maar de rol van het openbaar vervoer is kleiner dan in andere landen. Dit
hangt samen met het relatief grote belang van het langzame verkeer en dan met
name fietsers. De overheidsuitgaven voor weginfrastructuur zijn relatief laag. De
Nederlandse wegen behoren mede hierdoor tot de drukste van Europa.

Mobillteltsontwtkkeling personen (1986 =100)
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Figuur 3.1 Mobiliteitsontwikkeling van personen (Ministerie van V&\IV, 1996)

3.2.3 Ontwikkelingen in het buitenland

Ontwikkelingen die zich in het buitenland voordoen die mogelijk invloed kunnen gaan
hebben op de situatie in Nederland zijn:
1. In Frankrijk worden op sommige trajecten hogesnelheids-goederentreinen (160 km/h)

aangeboden. In Duitsland wordt het hoge snelheidsnetwerk ook geschikt gemaakt
voor goederenvervoer.
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2. In Duitsland werkt men aan de ontwikkeling van de Transrapid, een trein die wordt
voortbewogen door middel van elektromagnetische inductie. De topsnelheid bedraagt
540 km/h. Er bestaan plannen om Amsterdam via het noorden van Nederland aan te
sluiten op dit net richting Hamburg.

3.2.4 Ontwikkelingen per infrastructuursysteem

Een aantal ontwikkelingen in de vraag naar weginfrastructuur en spoorweginfrastructuur
komen nu apart aan bod.

3.2.4.1 Weginfrastructuur

Belangrijke verwachte ontwikkelingen in de vraag naar vervoer over de weg zijn:
1. Goederenvervoer: Primair zullen de economische ontwikkelingen leiden tot een

toename van het wegvervoer. Het wegvervoer komt onder druk te staan door o.a. de
steeds strengere milieu-eisen. Er wordt desondanks een sterke groei van het
intemationale wegvervoer voorspeld.

2. Personenvervoer: De automobiliteit is in Nederland veruit de belangrijkste
vervoerswijze voor personen geworden en in samenhang hiermee is de
weginfrastructuur het belangrijkste infrastructuursysteem. De auto zal tot 2015 een
dominante vervoerswijze blijven.

Ais gevolg van de vervoervraag zal er tot 2015 een uitbreiding en optimalisatie van het
bestaande wegennet plaatsvinden. Het hoofdwegennet zal in het geval van een
faciliterend overheidsbeleid met 50% toenemen en in de Randstad zelfs met 60%
(Koopman, 1992). De politiek kan echter ook een niet faciliterend beleid nastreven,
waardoor de uitbreiding minder groot zal zijn.

3.2.4.2 Spoorweginfrastructuur

Voor het goederenvervoer per spoor zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
1. Door de maatregelen die het wegvervoer onder druk zetten wordt het

goederenvervoer per spoor en het gecombineerd vervoer (rail/weg) gestimuleerd.
2. Er zijn ambitieuze plannen voor hogesnelheidsnetten voor het personenvervoer. Het

goederenvervoer profiteert van de vrijkomende capaciteit op de conventionele lijnen.

Factoren die van belang zijn voor de vraag naar personenvervoer per spoor zijn:
1. De mobiliteitsgroei kenmerkt zich door een toename van het aandeel verplaatsingen

over langere afstanden en met relatief snellere vervoerswijzen. De groei zal zich over
deze afstanden manifesteren in het verkeer met de HSL. De economische groei en de
omvangrijke investeringsvoornemens in de HSL-netten kunnen het aandeel van deze
transportwijze aanzienlijk vergroten.

2. Het Nederlands overheidsbeleid is relatief openbaar vervoer vriendelijk, gelet op de
grote subsidiebijdragen.

3.3 De vraag naar ondergrondse vervoersinfastructuur

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de vraag naar ondergrondse
infrastructuur. Eerst worden er enige algemene achtergronden en ontwikkelingen
beschreven die van belang kunnen zijn voor de tunnelmarkt. Vervolgens wordt per
infrastructuursysteem een overzicht van de tunnelplannen gepresenteerd. Om dit rapport
overzichtelijk te houden zijn steeds de totale opsommingen en de beschrijvingen van de
plannen in de bijlagen opgenomen, en zijn alleen tabellen gegeven waarin de plannen zijn
verzameld die een redelijke kans hebben om uitgevoerd te worden.
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Aigemene toelichting bij de tabellen:
1. Termijn betekent de periode waarbinnen de bouw waarschijnlijk aanvangt:

. kort voor 2000

. middellang: tussen 2000 en 2005

. lang tussen 2005 en 2010

. zeer lang na 2010
2. Kans op boren geeft de kans weer dat de tunnel wordt geboord.
3. Onb. staat voor onbekend als bepaalde informatie niet voor handen is

De overzichten zijn gebaseerd op de gegevens uit de marktverkenning van de SOVI
(1993B). Bij deze marktverkenning is er een opgaaf gevraagd van de verschillende
verantwoordelijke instanties:
1. De Rijkswaterstaat voor tunnels in het rijkswegennet
2. De NS voor ondergrondse delen in het spoorwegennet
3. De gemeentelijke vervoersbedrijven in de grote steden voor de ondergrondse

autonome stadsvervoersinfrastructuur.

Deze gegevens zijn aangevuld met andere bronnen zoals van Binsbergen e.a. (1995),
interviews en kranteartikelen. Voor de plannen voor tunnels voor leidingvervoer is vooral
gebruik gemaakt van een studie van Visser e.a. (1995).

3.3.1 Aigemene achtergronden en ontwikkelingen

Vervoersinfrastructuur kan op verschillende niveaus t.o.v. het maaiveld worden
aangelegd. De Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur (SOVI, 1993) geeft in
haar eindrapport een indeling van de mogelijke baanconcepten. Bij deze indeling wordt
onderscheid gemaakt naar:
1. Vorm. De vormen die mogelijk zijn de gesloten, de bak- en de open vorm.
2. Hoogteligging. De te onderscheiden liggingen zijn diep, verdiept, half verdiept,

maaiveld, verhoogd, half hoog en hoog.

De afweging tussen deze baanconcepten en dus tussen het ondergronds of het
bovengronds aanleggen van infrastructuur hangt af van een groot aantal zaken. De
factoren verschillen per vervoerssysteem en -type en van de lengte van het traject. Een
drietal ontwikkelingen, die voor de vraag naar ondergrondse varianten kunnen van belang
zijn, worden hieronder beschreven.

3.3.1.1 Integraal afwegen

Bij de besluitvorming over grote bouwprojecten spelen de directe stichtingskosten vaak
van de aanvang af een overheersende rol. Ais gevolg daarvan worden interessante
ondergrondse alternatieven, die in het algemeen 2 tot 2,5 maal zo duur zijn als de
bovengrondse, te vroeg en op grond van dit ene aspect terzijde geschoven (SOVI, 1993).
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Door de SOVI (1993) wordt een
gestructureerde, integrale benaderingswijze
voorgesteld die aan de kwaliteit van de
besluitvorming ten goede kan komen. In
een model ziet deze benaderingswijze er uit
als in figuur 3.2. In deze benaderingswijze
komen zowel stichtingskosten als een
aantal complementaire kosten aanbod. Er is
een aspectenlijst opgesteld, met zowel
kwantitatieve als kwalitatieve
meeteenheden, die bij de integrale
afweging als checklist kan dienen. Deze
aspecten zijn opgedeeld een aantal
groepen:
1. Technische aspecten, zoals kosten en

risico's.
2. Milieu- en maatschappelijke aspecten,

zoals landschap, ecologie, leefbaarheid
en veiligheid van de omgeving.

3. Economische aspecten, zoals
werkgelegenheid, congestiekosten en
dubbel grondgebruik in stedelijke
gebieden.

4. Procedurele aspecten, zoals het aantal
procedures en kans op bezwaren.

I
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Figuur 3.2 Integraal afwegingsmodel (sa VI. 1993)

Door deze aspecten integraal af te wegen, krijgen de ondergrondse alternatieven een
eerlijkere kans. De vraag naar tunnels zal als gevolg hiervan stijgen.

3.3.1.2 De leefbaarheidsnormverschuiving

Bereikbaarheid en leefbaarheid staan met elkaar op gespannen voet. Vanuit de
samenleving wordt er op aangedrongen om problemen op milieuvriendelijke wijze en met
zo min mogelijk overlast op te lossen. De weerstand tegen de Betuweroute en de HSL
tonen aan dat er een leefbaarheidsnormverschuiving heeft plaatsgevonden die tot gevolg
heeft dat bovengrondse aanleg minder snel geaccepteerd wordt. De kreet: "niet in mijn
achtertuin", zal in de toekomst steeds vaker gehoord worden. Door deze grotere
maatschappelijke druk zal er in toenemende mate voor ondergrondse varianten worden
gekozen en zal dus, in combinatie met de groeiende vraag naar infrastructuur, de vraag
naar ondergrondse infrastructuur stijgen.

Nieuwe plannen zullen steeds vaker als tunnel worden uitgevoerd door o.a. de volgende
factoren (Haack, 1993):
1. bescherming van de natuurlijke omgeving
2. bescherming tegen verkeershinder
3. gebrek aan ruimte in steden

3.3.1.3 De politieke besluitvorming

Het is de economie die de vraag naar vervoer en infrastructuur initieert. Het is de
maatschappij die de ondergrondse aanleg van deze infrastructuur nastreeft. Het is echter
de politiek, verantwoordelijk voor een beperkt budget en een onbeperkt aantal aanspraken
daarop, die uiteindelijk de beslissing neemt. Er zijn naast financiele beperkingen vaak ook
planologische problemen door concurrerende aanspraken op een beperkt grondgebied.
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Het is politiek een uiterst moeilijke opgave om een integrale afweging te maken en wat
voor beslissingen er uiteindelijk worden genom en is moeilijk te voorspellen. De politiek is
derhalve een zeer belangrijke factor voor de vraag naar tunnels.

3.3. 1.4 Recente politieke ontwikkelingen

Er zijn de afgelopen tijd diverse geluiden te horen geweest die aan geven dat de
ondergrondse infrastructuur goed in de markt ligt.Zowel minister Wijers van economische
zaken als premier Kok hebben in de media diverse plannen gelanceerd om de congestie
op de Nederlandse wegen tegen te gaan. Ze willende komende jaren 3 miljardgulden per
jaar uittrekken voor.
1. Het aanleggen van een hoogwaardig net voor openbaar vervoer van personen tussen

de grote steden. Om de concurrentie aan te kunnen gaan met het autovervoer zal er
met hoge snelheidstreinen moeten worden gereden. Er zullen diverse trajecten
ondergronds moeten komen om aan de huidige leefbaarheidsnormen tegemoet te
komen.

2. Het ondergronds brengen van het goederenvervoer.

3.3.1.5 Ontwikkelingen in Europa

In de ons omringende landen in Europa is een toename van het aantal plannen voor
tunnels te onderkennen, bijvoorbeeld (Etienne e.a. 1993, Haack 1993):
1. De totstandbrenging van belangrijke Europese verbindingen, o.a. vanwege de

vereniging van de Europese Unie, bijvoorbeeld:
. Transalpine tussen Italie en Europa
. Transpyrenees met de tunnels van Puymorens en Somport
. De StrrlJrebelt Tunnel
. de 0resund tunnel tussen Zweden en Denemarken

2. Tunnels voor stedelijke en stadsringwegen tunnels, door een toename van de
bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden en verhoging van de transporteisen.
Bijvoorbeeld:
. Laser, Muse in Parijs
. Prado Carenage in Marseille
. Ringweg in Lyon
. Ringweg in Londen

De hoeveelheid kilometers aan tunnelplannen,
die voor het jaar 2000 in Duitsland moet zijn
gerealiseerd, is per deelstaat weergegeven in
figuur 3.3 (Haack, 1993). In totaal gaat het om
340 kilometer tunnel. Er moet wel bedacht
worden dat deze tunnels voor een groot deel in
harde grond worden aangelegd. In de
gebieden waar zachte grond te verwachten is,
in het noorden en westen, zijn minder tunnels
gepland dan in de rest van het land.

Figuur3.3 Geplande tunnels in Duitsland

3.3.2 Geplande tunnels voor wegen

In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van aile ondergrondse infrastructuurprojecten
voor wegverkeer. Er is een opsomming gemaakt van aile projecten en, voor zover bekend,
de van belang zijnde karakteristieken. De totale verzameling van tunnels voor wegen is
gegeven in bijlage la.
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Project Aantal Weg Ondergrondse Termijn Kans op
rijbanen lengte (m) boren

Westerschelde OeverVerbinding 2x2 tol 6500 middellang 100%
Tweede Heinenoordtunnel 2x2 LV 945 kort 100%
Tweede Beneluxtunnel 2x3 A4 770 kort afzinken
Calandtunnel 2x2 A15 1000 kort afzinken
Tweede Coentunnel 2x2 A10 1500 kort onb.
Blankenburgertunnel 2x2 onb. 1000 lang onb.
Hooggelegen-Oudenrijn 2x2 A2 3000 onb. 0%
Knooppunt Ressen 2x2 A50 1000 onb. onb.
Overschie- Terbregseplein 2x2 A13 1000 onb. onb.
Maastricht-Maasbracht 2x2 A73 270 onb. onb.
Rooseveldtlaan Maastricht 2x2 A2 onb. onb. onb.
Leiden-Buraerveen 2x3 A11 1000 onb. onb.
Venlo-Maasbracht 2x2 A73 1125 onb. onb.
Lelystad-Schiphol 2x2 A6 onb. zeer lang onb.
Kruising Pannerdens Kanaal 2x2 A15 onb. onb. onb.
Tweede ring Rotterdam Airport onb. onb. onb. onb. onb.
Landscheidingsweg Voorburg 2x2 stad onb. onb. 0%
Rondweg Hilversum 2x2 stad onb. onb. onb.
Bolwerkroute Haarlem onb. stad onb. onb. onb.
Totaal 19110

Projecten Pakket Ondergrondse Termijn Kans op
lengte (m) boren

Spoortunnel onder Noordzeekanaal Rail 21 1475 onb. onb.
Uitbreiding Den Bosch-Vught Rail 21 860 onb. onb.
Uitbreiding Rijswijk-Schiedam te Delft Rail 21 4100 onb. onb.
Botlekspoortunnel Cargo 1835 kort 100%
Sophiatunnel (o.a. onder Noord) Carao 7000 kort 90%
Betuweliin onder Pannerdens kanaal Cargo 3000 kort 50%
Groene Harttunnel HSL 9000 middellang 100%
HSL-Zuid onder Oude Maas HSL 2100 middellang 10%
HSL-Zuid onder Dordtse Kil HSL 6200 middellang 10%
HSL-Oost bii Maarn HSL onb. middellang 10%
Totaal 35570

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS DE MARKT VOOR BOORTUNNELS

De wegtypes die vermeld staan in tabel 3.2 zijn:
1. tol Weg privaat beheerd wordt en er wordt dus tol geheven
2. A.. Rijksweg
3. stad Stadsautoweg

Tabel3.2 Overzicht van de geplande tunnels voor wegen

3.3.3 Geplande tunnels voor spoorwegen

In deze subparagraaf wordt een overzicht gegeven van aile potentiele tunnels voor
spoorwegen met een redelijke mate van realiteit. In tabel 3.3 zijn aile projecten vermeld
die voor uitvoering als tunnel in aanmerking komen met daarbij de belangrijkste
karakteristieken. De totale verzameling projecten wordt gegeven besproken in bijlage lb.

De pakketten die staan aangegeven in tabel 3.3 geven de onderverdeling weer van de
plannen van NS Infrabeheer:
1. Rail 21 voor personen- en goederenvervoer
2. Rail 21 Cargo voor goederenvervoer
3. Hoge Snelheidslijn (HSL) voor personenvervoer

Tabel3.3 Overzicht van de geplande tunnels voor spoorwegen

15



Projecten Stad Systeem Ondergrondse Termijn Kans op
lenote (m) boren (%)

Noord/Zuidliin Amsterdam Metro 2950 kort 100%
IJ-tram Amsterdam Tram 1300 kort zinktunnel
Sioterdiik-CS Amsterdam Tram 1400 lana 10%
CS-Nieuw Oost Amsterdam Tram 2200 lana 10%
Noordliin Rotterdam Metro 1375 middellana 90%
Noordliin Rotterdam Metro 780 middellana 0%
Beneluxliin Rotterdam Metro 1272 kort zinktunnel
Ridderkerklijn Rotterdam Metro 700 lana 10%
Grote Markt Den Haaa Tram 1200 kort 0%
UCP Utrecht Tram 750 onb. 0%
Uithof Utrecht Sneltram onb. onb. 0%
Leidse Rijn Utrecht Sneltram onb. onb. 0%
Zuidtangent Haarlem Railbusl onb. zeer lang onb.

sneltram
Totaal 13927

DE MARKT STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

3.3.4 Geplande tunnels voor autonoom stadsvervoer

In deze subparagraaf wordt een overzicht gegeven van aile potentiele boortunnelprojecten
voor autonoom stadsvervoer tot 2015. In tabel 3.4 zijn de projecten verzameld, die in
bijlage Ic worden beschreven, en zijn er aantal belangrijke karakteristieken vermeld.

Tabe/3.4 Overzicht van de geplande tunnels voor autonoom stadsvervoer

3.3.5 Geplande tunnels voor leidingvervoer

Deze marktverkenning heeft zich in eerste instantie niet gericht op boortunnels voor
leidingvervoer. De informatie die wel gevonden is hieromtrent is in bijlage Id gebundeld.

De projectgegevens hebben voornamelijk betrekking op tunnels voor ondergrondse
distributie van stukgoederen' en containers. De tunnels voor utilitaire infrastructuur en
bulktransport zijn namelijk vaak kleiner dan 3 meter doorsnede en er zijn bijna geen
gegevens over bekend. Er is van een tunnel bekend dat er een goede kans is dat hij
geboord gaat worden. Dit is de Botlek pijptunnel bestaande uit een buis met een lengte
van 1700 meter en een diameter van 4,80 meter. Omdat de rest van de gegevens niet
kwantitatief zijn en er nog geen projecten zeker zijn kunnen er geen conclusies aan
worden verbonden m.b.t. de grootte van de markt.

De projecten die genoemd worden in bijlage Id worden dedicated tunnels genoemd.
Dedicated tunnels zijn tunnels die exclusief worden aangelegd voor een type vervoer. Dit
in tegenstelling tot de eerder genoemde tunnels voor rail en wegvervoer die geschikt zijn
voor diverse typen van vervoer.

3.4 De vraag naar geboorde vervoersinfrastructuur

In deze paragraaf wordt de markt voor boortunnels beschreven. Hiertoe wordt allereerst
een verzameling achtergronden en ontwikkelingen gegeven die aangeven waar de markt
van afhangt en hoe hij zich ontwikkelt. Hierna worden de ondergrondse projecten uit
paragraaf 3.3, die als geboorde tunnel gaan worden uitgevoerd, iets uitvoeriger
beschreven en wordt er een overzicht van gegeven.

3.4.1 Algemene achtergronden en ontwikkelingen

Voor het ondergronds brengen van infrastructuur is een aantal verschillende method en
beschikbaar. Deze methoden kunnen als voigt worden ingedeeld (SOVI, 1993):
1. Bouwen in een open bouwput.
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2. Wand- en dak methode.
3. Afzinken: pneumatisch of in een sleuf.
4. Sleufloze technieken: persen of boren.

Deze paragraaf gaat over boren. Een aantal algemene achtergronden en ontwikkelingen
die de kansen van de boortunnelvarianten to.V. de andere methoden be'invloeden, komen
hieronder aan bod.

3.4. 1. 1 Historische ontwikkelingen

Met het boren van tunnels met grote diameters is in Nederland nog geen ervaring. Er zijn
echter een aantal gebeurtenissen geweest die er in de afgelopen jaren toe hebben
bijgedragen dat tegenwoordig de boorvariant, in de afweging tussen de verschillende
bouwmethoden, als serieus alternatief wordt meegenomen:
1. Een rapporteurscommissie van het Ministerie van Economische Zaken kwam na een

bezoek aan Japan tot de conclusie dat de aldaar beproefde methode van boren in
slappe grond ook onder Nederlandse omstandigheden mogelijk zou moeten zijn.

2. De reeds eerder vermelde Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur heeft in
haar studie ook het geboorde alternatief meegenomen in de opbouw van het integrale
afwegingsmodel en de toepassing daarvan in een drietal voorbeeldcases.

3. De regering heeft in 1993, op advies van de hierboven genoemde
rapporteurscommissie en de SOVI, een financieringsimpuls ter beschikking gesteld
voor de ontwikkeling van kennis en ervaring op het gebied van boren van tunnels.
Een onderdeel van deze stimulering was de aanwijzing van twee praktijk
proefprojecten.

4. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Klvl) afdeling voor Tunneltechniek en
Ondergrondse Werken heeft in 1993 een studie verricht met als doel "het in kaart
brengen van de toepassingsmogelijkheden van de boortechniek voor rail- en
wegverbindingen, door het bijeenbrengen van thans op vele fronten beschikbare
kennis alsmede de wensen en eisen van gebruikers, teneinde het ondergronds
aanleggen van infrastructurele voorzieningen, zonder onnodige hinder aan het
oppervlak te stimuleren".

3.4. 1.2 Recente politieke ontwikkelingen

De recente discussie rond de HSL door het Groene Hart en de politieke beslissing om een
deel van 9 kilometer te gaan boren kan gezien worden als een doorbraak voor de
boortechniek in Nederland. Vooral het behoud van het Groene Hart maar ook het
innovatieve karakter van de techniek heeft meegewogen in de afweging. De
precedentwerking die van deze beslissing uitgaat is al merkbaar. Lokale politici proberen
steeds vaker aanspraak te maken op geld van de staat om de projecten in hun gemeente
of provincie te boren, zoals bijvoorbeeld de HSL in de gemeente Breda. De gevolgen
hiervan voor de omvang van de vraag naar boortunnels in de toekomst is echter nog sterk
afhankelijk van het succes van de aankomende proefprojecten.

3.4. 1.3 Algemene voor- en nadelen van boren

Er zijn een aantal voor- en nadelen die algemeen gelden voor het boren van tunnels to.V.
andere de tunnelmethoden. De voordelen zijn (Maidl e.a., 1995):
1. Er is een hoge graad van mechanisatie mogelijk waardoor er hoge

voortgangssnelheden kunnen worden bereikt
2. Er kan een zeer nauwkeurig tunnelprofiel worden gemaakt
3. De lining is door de prefabricatie van hoge kwaliteit en zeer economisch

geconstrueerd, omdat hij voor een groot deel slechts op druk wordt belast en de
buigende momenten laag zijn.

4. Het heeft de minst mogelijke invloed op bouwwerken aan de oppervlakte.
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5.
6.

Er is een hoog veiligheidsniveau voor het personee!.
Het is een milieuvriendelijke constructiemethode, met behoud van het
grondwatemiveau en een kleine hoeveelheid geluidshinder.
De methode geeft minimale bouwoverlast, omdat een groot deel van de
bouwactiviteiten onder de grond plaats vinden.

7.

De nadelen die kunnen worden onderkend zijn (Maidl e.a., 1995):
1. De voorbereidingstijden voor de planning en het vervaardigen en assembleren van

het schild zijn relatief lang.
2. Het vertrouwd raken met de machine kost veel tijd. Deze tijd staat bekend onder de

naam leerfase.
3. De prestatierisico's van de TBM, als de grondomstandigheden varieren, zijn groot.
4. In het algemeen kan er alleen een cirkelvormige doorsnede worden gemaakt. Er is

hierin slechts een kleine variatie mogelijk. Door deze ronde vorm bevindt zich in de
dwarsdoorsnede veelloze ruimte.

5. De lining moet worden ontworpen en gedetailleerd om de schildvoortdrijvingskrachten
te accepteren.

6. Geboorde tunnels liggen diep. Er moet namelijk een minimale dekking van ongeveer
een maal de diameter gegarandeerd moet zijn vanwege:
. het voorkomen van blowout bij het onder luchtdruk zetten van het boorfront t.b.v.

onderhoudswerkzaamheden of bij het verwijderen van obstakels
. de kans op opdrijven en opbreken van de tunnelbuis, doordat de tunnel lichter is

dan de ontgraven grond en er een opdrijvende kracht wordt uitgeoefend op de
lucht die zich in de tunnel bevindt, zie figuur 3.4

7. Boren heeft een aantal kenmerken die het tot een dure aanlegmethode maken. Zie
hiervoor paragraaf 3.4.1.4.

Er wordt verwacht dat standaardisatie invloed kan uitoefenen op de leerfase van punt 3 en
de prestatierisico's van punt 4.

Figuur 3.4 Opdrijven en opbreken van de tunnelbuis

3.4. 1.4 De prijs van boren

Een belangrijk aspect van de vraag wat er geboord kan worden is dat boren duur is. In
Japan wordt als het mogelijk is de voorkeur gegeven aan een zinktunnel, omdat de
boortunnelvariant daar meestal1,5 a 1,8 maal duurder is (Visser e.a., 1995).
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De factoren die de kosten van het boren nadelig be"invloeden zijn:
1. De TBM's worden ontworpen en afgeschreven per project vanwege het gebrek aan

opvolgende opdrachten, of omdat de TBM soms niet meer naar boven kan worden
gehaald, zoals bijvoorbeeld bij de Kanaaltunnel. Dit kostennadeel kan misschien
d.m.v. standaardisatie worden verkleind, zie hoofdstuk 9.

2. De kosten van onderhoud en opslag, in geval van hergebruik van de TBM, zijn hoog.
3. De risico's zijn groter dan bij conventionele methoden, waardoor er een grote post van

20% voor winst en risico op de prijs moet worden gelegd. Vooral de gevolgen bij het
optreden van instabiliteit van het boorfront zijn zeer groot. Een bekend voorbeeld van
de schade die kan optreden en dus van de risico's die boren met zich meebrengt is de
Storebaelt tunnel.

4. Vaak zijn er extra voorzieningen nodig zoals wachtsporen, luchtschachten en een
derde tunnelbuis voor calamiteiten en onderhoud.

5. De veranderingen van de geometrie van de doorsnede, zoals vergrotingen, zijn
kostbaarder dan bij conventionele methoden, omdat alles vanuit de tunnelbuis moet
gebeuren.

6. De voorbereiding van de bouwplaats en, indien nodig, de aanschaf van de
scheidingsinstallatie voor scheiding van grond en bentoniet, zijn moeilijke en kostbare
aspecten.

7. De diepe ligging, zie nadelen boren paragraaf 3.4.1.3 heeft een aantal nadelige
effecten voor de kosten:
. de tunnel wordt langer
. de tunneltoeritten worden dieper
. de start- en ontvangstschachten zullen diep zijn
. de belastingen worden groter en de vereiste constructiedikte dus ook
. metrostations komen dieper te liggen

Er zijn ontwikkelingen gaande die reden geven aan te nemen dat boren in de toekomst
goedkoper kan worden. De volgende overwegingen spelen hierbij een rol:
1. Door industrialisatie van het bouwproces en door innovatie kunnen de kosten dalen

en wordt de bouwtijd korter.
2. Minder direct en indirect ruimtegebruik is te vertalen in lagere kosten. Dit kan op

verschillende manieren gebeuren:
. De kosten als gevolg van bouwhinder zullen bij boren minder zijn.
. De kosten voor onteigening, sloop en bouwrijpmaken, hetgeen in stedelijke

gebieden tot 1000 fl/m2 kan kosten, komen te vervallen (Visser e.a., 1995).
. Door verkleining van de maatschappelijke weerstand kunnen de procedures

versnellen. Hierdoor kan een snellere realisatie tot stand waardoor kosten kunnen
worden bespaard.

3. Het aanscherpen van de milieuwetgeving en de wet Ruimtelijke Ordening kan de
geboorde altematieven relatief goedkoper en dus concurrerender maken (SOVI,
1993).

3.4.1.5 Kostenbepalende factoren

De prijs is in de afweging tussen altematieven altijd een belangrijke factor. De factoren die
invloed hebben op de totale kosten van een boortunnel-project zijn dus van belang voor
het voorspellen van het marktpotentieel van boortunnels. Deze factoren zijn
(TEC/MotMacDonald, 1993):
1. De lokatie van de tunnel
2. Bodem- en grondwateromstandigheden
3. Het ruimtelijk ontwerp van de tunnel:
4. Exploitatie van de tunnel:
5. Uitvoering van de tunnel:
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De lokatie van de tunnel

De lokatie heeft invloed op:
1. de aanwezigheid van passende specialistische arbeidskrachten
2. het storten van ontgraven en vervuild materiaal
3. de aanvoer naar de fabriek en van materialen
4. de ligging in een stedelijke of een landelijke omgeving, oftewel aanwezigheid van

bebouwing
5. het gemak van communicatie
6. het preciese alignment en het trace (verticale en horizontale bochten)
7. de aanwezigheid van verontreinigde grond
8. de kans op archeologische vondsten
9. de doorsnijding van waterkeringen
10. de toegankelijkheid van de bouwplaatsen.

De ideale bouwplaats heeft een goede weg-, rail- en/of waterwegverbinding voor transport
van bulk materialen van en naar de bouwplaats bijvoorbeeld, materieel, tunnelsegmenten
en verwijdering van de ontgraven grond. In gevoelige gebieden kunnen er restricties
worden opgelegd t.a.v. de uren dat er gewerkt mag worden.

Gale e.a. (1986) introduceren voor een deel van deze afhankelijkheden een regionale
kosten-factor. Deze regionale kosten-factor is een algemene schaalfactor die de
arbeidsproduktiviteit en de arbeids-management-verhoudingen in rekening brengt.

Bodem- en grondwateromstandigheden

Deze hebben een zeer grote invloed op de kosten door hun relatie met:
1. het vereiste type TBM
2. het type en de kwaliteit van de tunnel linings
3. de diepte van de tunnel
4. het gemak van de constructie en voortgangssnelheden
5. de graad van zakking en het resulterende grondwaterniveau
6. de mogelijkheid om gassen tegen te komen
7. de grondbehandeling, kan nodig zijn om het potentiele grondverlies en zettingen te

minimaliseren.

In een rapport van het STUVA (1979) worden faktoren gegeven waarmee de prijs van
tunnels kan worden bepaald in andere grondgesteldheden dan de basissituatie.

Het ruimtelijk ontwerp van de tunnel ..

De kosten worden bepaald door:
1. Lengte van de tunnel. De kosten per

eenheid van de tunnel zullen dalen met
de lengte, omdat de voor de constructie
vereiste investeringskosten voor
mobilisatie, de fabriek en het materieel
effectiever kunnen worden
afgeschreven. Zie voor deze afnamen
van kosten per meter figuur 3.5 (Klvl,
1993).
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Rguur 3.6 Prijs per meter als functie van
diameter

3. Diameter van de tunnel. Hoe groter de tunnel, hoe hoger de kosten, zie figuur 3.6
(Klvl, 1993).

Exploitatie van de tunnel:
1. Gebruiksdoeleind van de tunnel. Dit dicteert o.a. de volgende ontwerpeisen:

. vormtoleranties

. nauwkeurigheid van het alignment

. waterdichtheid

. ventilatie

. veiligheidseisen
2. Nagestreefde levensduur. Hoe langer de ontwerp-Ieeftijd, hoe hoger de kosten.
3. Liningtype en duurzaamheid. Deze worden in grote mate beTnvloed door de typen

grondlagen, de diepteligging, het gebruiksdoeleind van de tunnel en de te weerstane
vijzelkrachten. Om het wapeningsstaal te beschermen tegen aggressieve milieus kan
een epoxy-coating worden aangebracht. Deze kan ongeveer 12% tot 15% aan de
liningkosten toevoegen.

Constructie en uitvoering van de tunnel:
1. Vereiste voortgangssnelheden. Het is soms economisch om extra capaciteit in te

zetten om de constructieperiode zo klein mogelijk te houden om de tunnel zo snel
mogelijk de investering terug te laten verdienen en de rentekosten te minimaliseren.

2. Personele bezetting. Bijvoorbeeld:
. het aantal shifts per dag en per week
. de grootte van de tunnelploeg per shift
. de grootte van de volgploeg per shift
. de grootte van de leiding

3. Financiering van de TBM:
. aankoop of huur van de TBM's
. de afschrijving en restwaarde van de TBM's

4. Onvoorziene condities. Om deze te voorkomen moet een uitgebreid terreinonderzoek
en archiefonderzoek worden gedaan.

5. Zakkingsoverwegingen. De vereiste maatregelen om deze zakkingen te voorkomen of
compenseren kunnen erg kostbaar zijn.

3.4. 1.6 Factoren voor de afweging tussen tunnel-alternatieven

De genoemde voor- en nadelen uit paragraaf 3.4.1.3 geven in combinatie met de
gebruikerseisen uit hoofdstuk 5 een aantal kenmerken, die de afweging tussen
boortunnels en afzink- en cut-and-cover-tunnels beTnvloeden:
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3.4.2

1. De vorm van het PVR (profiel van vrije ruimte). Bij rechthoekige profielen van vrije
ruimte, zoals bij autowegen, is deze loze ruimte groter dan wanneer dat profiel
nagenoeg vierkant is, bijvoorbeeld bij treinen.
De hoogte van het PVR. Het hoge profiel van vrije ruimte voor treinen maakt het
booraltematief voor spoortunnels interessant. Bij het transport van de hoge tunnel-
elementen bij de zinkmethode kunnen namelijk problemen ontstaan met de grote
diepgang.
De grootte van de tunneldiameter:
. Hoe groter de tunneldiameter hoe dieper de tunnel komt te liggen, omdat de

benodigde dekking afhankelijk is van de diameter. Een diepere ligging geeft een
aantal nadelen die vermeld staan in paragraaf 3.4.1.4 punt 7. In afnemende mate
zijn dus tunnels voor autowegen, treinen, metro's en leidingen interessant.

. De tunneldiameter heeft een zeer grote invloed op de prijs. Grote tunnels zijn
relatief veel duurder dan kleinere.

De aanwezigheid van stations in het traject. Boortunnel-altematieven voor metro's
hebben het nadeel dat door de dieperliggende tunnelbuis de stations ook dieper
komen te liggen, hetgeen zeer kostbaar is.
Het maximale hellingspercentage. De invloed van de diepe ligging op de lengte van
de tunnel en de toeritten is groter bij treinen en metro's dan bij autowegen omdat het
maximale hellingspercentage daarvan kleiner is. Zie hiervoor de baangeometrische
eisen uit paragraaf 5.4. De toeritten maken een belangrijk deel uit van de kosten van
tunnels. Bij langzaamverkeertunnels kan zelfs met liften gewerkt worden, hetgeen de
tunnel nog korter maakt.
De bebouwing van de omgeving. Binnen een dichtbebouwde omgeving geeft boren
de minste problemen. Zowel de geringe bouwhinder als de relatief kleine invloed op
de bestaande bebouwing spelen hierbij een rol.
De lengte van het traject. Bij lange ondergrondse trajecten kunnen de kosten door
min of meer fabrieksmatige aanpak dalen en kunnen de vereiste grote investeringen
worden gespreid. Naarmate de tunnels langer worden zien we echter de logistieke
problemen tijdens de bouw toenemen. Een boortunnel van 6000 meter is per meter
tunnelbuis 20 tot 25 % goedkoper dan een tunnel van 100 m. Boven de 6000 meter
wordt deze winst teniet gedaan, omdat de aanvoerlijnen langer worden en de
boormachine meer onderhoud vraagt. Daamaast zullen naarmate de tunnellengten
toenemen de veiligheidsvoorschriften een belangrijkere rol gaan spelen, zoals
bijvoorbeeld bij de Kanaaltunnel. Meestal zijn oeververbindingen voor autowegen te
kort. In het onderzoek naar de Wijkertunnel als Boortunnel (Kwak, 1996) wordt de
conclusie getrokken dat boortunnelvarianten voor oeververbindingen in autowegen
niet concurrerend zijn.
De vereiste diepte door natuurlijke omstandigheden. Ais bijvoorbeeld een tunnel voor
een oeververbinding zeer diep aangelegd moet worden omdat het water zeer diep is,
zoals bij de W.O.V. het geval is, wordt afzinken nagenoeg onmogelijk en een
boortunnel dus interessant.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Geplande boortunnels

Van de tunnels, waarvan in het onderzoek naar geplande tunnels uit de vorige paragraaf
is gebleken dat ze zo goed als zeker als boortunnel gaan worden uitgevoerd, wordt
hieronder een beschrijving gegeven.

3.4.2.1 De Tweede Heinenoordtunnel

De huidige Heinenoordtunnel, die ten zuid-oostenvan Rotterdam de rijkssnelweg A29
onder de rivier de Oude Maas doorvoert, moet van 2x2 naar 2x3 rijstroken worden
uitgebreid om te voldoen aan de huidige capaciteitseisen. Om dit mogelijk te maken moet
het langzame verkeer, de voetgangers, de fietsers en het landbouwverkeer, dat nu van de
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oude tunnel gebruik maakt een aparte oeververbinding krijgen. Een investeringsimpuls
van de regering in 1993 he eft het mogelijk gemaakt om de Tweede Heinenoordtunnel als
Praktijkproject Boortunnel aan te wijzen. Dit is een proefproject om ervaring op te doen
met het toepassen van boortechnologie in de Nederlandse grond.

Het ontwerp dat door de Tunnel Combinatie Heinenoord (TCH) in samenwerking met de
Bouwdienst Rijkswaterstaat is gemaakt, bestaat uit twee tunnelbuizen van 945 meter lang
en een inwendige diameter van 7,60 meter. Naar verwachting zal medio 1998 deze eerste
geboorde tunnel in Nederland door de TCH, bestaande uit Ballast Nedam Beton &
Waterbouw, HBW, van Hattum en Blankenvoort en Strukton, worden opgeleverd. In figuur
3.7 staat een overzicht en de situatie van de Tweede Heinenoordtunnel afgebeeld.

Situatie Overzicht

Rguur 3.7 Tweede Heinenoordtunnel

3.4.2.2 De Westerschelde Oeververbinding

De Westerschelde Oeververbinding (WOV) is de verbinding tussen Zuid-Beveland en
Zeeuws-Vlaanderen en zal gaan lopen tussen Ellewoutsdijk en Temeuzen, zie figuur 3.8.
De WOV vervangt de pontveren Vlissingen-Breskens, die wel blijft bestaan als voetveer,
en Kruiningen-Perkpolder, die geheel wordt opgeheven. Er is besloten om hem uit te
voeren als geboorde tunnel met twee tunnelbuizen met een inwendige diameter van 10,10
meter en een lengte van 6,5 kilometer voor 2x2 rijbanen. De uitvoering zal worden
verzorgd door de Kombinatie Middenplaat Westerschelde (KMW), bestaande uit o.a.
Heijmans, Voormolen en Weys & Freitag. Met de voorbereidingen wordt eind 1997 gestart
en het boren zal ongeveer in april 1999 aanvangen.

23



DEMARKT VOOR BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

- .-- ~ .~~

DWARSDOORSNEOE

Rguur 3.8 Westerschelde Oeververbinding

3.4.2.3 De Botlekspoortunnel

De Havenspoorlijn is de spoorlijn voor goederen langs het haven- en industriegebied van
Rotterdam. Om de baanvakcapaciteit te vergroten dient de bestaande enkelsporige
Botlekbrug te worden vervangen door een tweespoors oeververbinding. Het besluit om
een tunnel te boren kon worden genomen op basis van een investeringsprogramma waar
ook de Tweede Heinenoordtunnel onder valt. De Botlekspoortunnel heeft eveneens de
titel Praktijkproject Boortunnel meegekregen. Het geboorde gedeelte bestaat uit twee
tunnelbuizen met een lengte van 1835 meter. In het oude ontwerp, dat inmiddels is
vervangen, omdat de tunnel geschikt moet zijn voor dubbelcontainers, hadden de
tunnelbuizen een inwendige diameter van 7,55 meter. Het nieuwe ontwerp, dat net als het
eerste gemaakt is door het Ingenieursbureau NS in opdracht van NS Railintrabeheer,
bestaat uit twee tunnelbuizen met een inwendige diameter van 8,45 meter. De aannemer
moet hier zeit nog de bouwtoleranties bijrekenen, waardoor de inwendige diameter
waarschijnlijk 8,55 meter wordt.

3.4.2.4 De Sophia tunnel

Het Sophiatrace is een 10 kilometer lang gedeelte van het voorkeurstrace voor de
toekomstige Betuweroute, de nieuwe goederen spoorverbinding tussen de Rotterdamse
havens en het Europese achterland. Het begint ten zuiden van Rotterdam bij het
rangeeremplacement Kijthoek en eindigt voorbij Papendrecht. Het trace kruist onderweg
de Sophiapolder en de rivier de Noord. In de plannen van NS Intrabeheer is een 7000
meter lang ondergronds gedeelte opgenomen waarvan 4000 meter moet worden geboord.
De aannemers kunnen in de aanbesteding zeit kiezen om het gehele traject te boren. De
dwarsdoorsnede zal gelijk zijn met die van de Botlekspoorlijn, zodat het voor de
aannemers mogelijk wordt om een gecombineerde aanbieding te doen. Dit is een vorm
van standaardisatie van boortunnels in de praktijk. De inwendige diameter van de beide
spoortunnels is 8,55 meter.
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3.4.2.5 De Groene Harttunnel.

In het trace van de Hoge Snelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en Schiphol, zal een
tunnel worden opgenomen van 9 kilometer, zie figuur 3.9 (Wermer, 1996). Deze tunnel
loopt van Benthuizen tot Hoogmade. De
tunnel wordt waarschijnlijk gedeeltelijk
aangelegd door het boren van twee
tunnelbuizen van ieder 8 kilometer. De
benodigde inwendige diameter is
afhankelijk van de snelheid waarmee de
trein de tunnel binnenrijdt. Dit LV.m. de
drukgolf die ontstaat in de tunnel t.g.v.
de luchtverplaatsing van de "flitstrein-.
Hoewel de keuze voor de
tunneldoorsnede nog lang zeker is, en er
ook nog wordt gedacht aan een aanleg
van een DOT-tunnel, een tunnel met een
dwarsdoorsnede van twee half door
elkaar heen lopende cirkels, wordt er
van uitgegaan dat er twee tunnelbuizen
zullen worden gemaakt met een
inwendige diameter van 9,50 meter. De
uitvoeringsperiode van de HSL-Zuid is
van 2000 tot 2007.

3.4.2.6 De NoordlZuidlijn

Rguur 3.9 Groene Hart Tunnel

Het Amsterdamse Gemeentvervoerbedrijf (GVB) wil een nieuwe metrolijn aanleggen over
een trace dat loopt van het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord tot het World Trade
Center in Amsterdam-Zuid. Deze Noord/Zuidlijn zal een bijdrage moeten leveren aan de
bereikbaarheid van de stad en het verminderen van het aantal auto's. Er is gekozen voor
een trace dat grotendeels onder bestaande grachten of straten ligt om overlast en schade
aan bebouwing zoveel mogelijk te voorkomen. In de Noordzuidlijn wordt 5600 meter
metrolijn onder de grond gebracht. In de binnenstad en een deel van Amsterdam-Zuid
wordt de tunnel over een lengte van 2950 meter geboord. Met de bouw van de gehele
metrolijn zal worden begonnen in 1997 en in 2003 moet hij worden opgeleverd.

3.4.2.7 De Noordlijn

De Noordlijn voor de metro in Rotterdam moet gaan lopen van Rotterdam CS naar
Wilgenplas. Het ondergrondse traject hierin dat waarschijnlijk geboord gaat worden is de
kruising met de "Infrabundel Noordrand". Dit is het tracedeel - G.K. van Hogendorpweg in
de wijk Blijdorp met een lengte van 1375 meter. De meest kansrijke variant is die met twee
enkelsporige geboorde tunnels met een inwendige diameter van 5,80 meter en een lengte
van 1135 meter.

3.4.2.8 Overzicht van geplande boorlunnelprojecten

In tabel 3.6 zijn de voomaamste karakteristieken van de in deze paragraaf besproken
zekere boortunnelprojecten samengevat.
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Projecten Inwendige diameter Trajectlengte (m) Totale lengte
(m) tunnelbuis (m)

1. Noord/Zuidliin 5,54 2950 5900
2. Noordliin 5,80 1135 2270
3. Tweede Heinenoordtunnel 7,60 945 1890
4. Botlekspoortunnel 8,55 1835 3770
5. SODhiatunnel 8,55 7000 14000
6. Groene Harttunnel 9,50 8000 16000
7. Westerschelde Oeververbinding 10,10 6500 13000

DE MARKT VOOR BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

Tabel 3.6 Overzicht van de geplande boortunnels

3.5 Vraagverdelingen

In deze paragraaf worden de gegevens die in de vorige twee paragrafen zijn verzameld
over de plannen voor tunnels en boortunnels verwerkt tot vraagverdelingen en afgebeeld
in staafdiagrammen. Hiernaast is er een grafiek gemaakt van aile reeds geboorde
schildtunnels in Europa. De grafieken zetten de gevraagde hoeveelheid kilometer
tunnelbuis uit per interval van inwendige diameters. Deze vraagverdelingen kunnen
worden gebruikt bij:
1. De keuze van een voorkeursreeks. Op die manier kunnen de maten die worden

geproduceerd afgestemd worden op de vraag in de markt.
2. De bepaling van de schaalvergroting bij het implementeren van standaardmaten.

Deze schaalvergroting kan weer worden gebruikt bij het bepalen van de prijs van de
standaardtunnels.

Bij het opstellen van de grafieken is er tel kens van uitgegaan dat de infrastructuur door
twee gescheiden buizen zal worden geleid. Kostentechnisch zijn er geen
doorslaggevende verschillen tussen een enkele of een dubbele tunnelbuis.
Vervoerstechnisch gezien biedt een grotere dubbelsporige tunnel voor treinen en stadsrail
zelfs enkele voordelen. Er gelden t.a.v. twee kleinere tunnels echter de volgende
voordelen (van Tol e.a., 1995):
1. Geotechnische voordelen:

. Kleinere tunnels vereisen een geringere gronddekking en derhalve een minder
diepe ligging. Dit heeft een groot aantal voordelen zoals o.a. minder diepe
schachten, minder lange toeritten en minder diepe stations.

. Kleinere tunnels beTnvloeden de grondwaterstroming in mindere mate.

. Bij kleinere tunnels zijn de zettingsrisico's enigszins geringer. Grotere tunnels
geven namelijk grotere zettingen door grotere vervormingen van de tunnelwand.

. De kans dat geboord wordt in verschillende typen grond is beperkter bij een
kleinere diameter, waardoor het boorproces succesvoller kan verlopen.

. Het graaffront is bij een kleinere tunnel eenvoudiger te stabiliseren en er is dus
minder kans op stabiliteitsverlies.

2. Operationele voordelen:
. Bij stations is er een centraal perron mogelijk.
. Voordelig uit het oogpunt van veiligheid en onderhoud.

3.5.1 Geplande boortunnels

Van het boortunneloverzicht uit paragraaf 3.4 is een grafiek gemaakt. In figuur 3.10 is
deze grafiek afgebeeld. Er is gebruik gemaakt van de reele ontwerpwaarden waar men op
dit moment van uit gaat.
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Figuur 3. 10 Vraagverdeling van de geplande boorlunnels in Nederland

3.5.2 Aile geplande tunnels als boortunnel

Er is een vraagverdeling gemaakt van de totale tunnelbuislengte als we er van uitgaan dat
aile gepland~ tunnels, waarvan een overzicht is gemaakt in paragraaf 3.3, als boortunnel
gaan worden aangelegd. Deze verdeling geeft een beeld van de verdeling van de markt
als het boren zo goedkoop wordt dat de specifieke voor- en nadelen van bepaalde
omstandigheden en infrastructuursysteem-kenmerken, besproken in paragraaf 3.4, geen
invloed meer hebben op de keuze van de bouwmethode.
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Figuur 3. 11 Vraagverdeling als aile geplande tunnels in Nederland geboord worden
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De verdeling, die is te zien in figuur 3.11, is opgesteld door:
1. Per geplande tunnel op basis van het gebruiksdoeleind een inwendige diameter te

bepalen op basis van de indicatieve diameters uit H5. Voor de geplande boortunnels
is steeds de reeds ontworpen doorsnede gehanteerd.

2. Voor de geplande tunnels waar geen lengte van bekend was een schatting te maken.
Dit komt meestal neer op een tunnel van 1000 meter.

3. De plannen die irreeel zijn of al uitgevoerd buiten beschouwing te laten.

3.5.3 Geboorde tunnels in Europa

In het Klvl rapport over "Tunnel voor rail- en wegverbindingen" is een overzicht gegeven
van aile in Europa reeds geboorde schildtunnels. Dit overzicht is opgenomen in bijlage II
van dit rapport. Hier is een grafiek van gemaakt die is te zien in figuur 3.12.
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Figuur 3. 12 Vraagverdeling van de reeds geboorde tunnels in Europa

Deze verdeling kan worden gebruikt, naast die van de geplande boortunnels uit figuur
3.10, om een beeld te krijgen van de reele vraag uit de markt in Nederland zowel als in
Europa als geheel. De tunnelplannen in Europa in de toekomst zijn in de marktverkenning
buiten beschouwing gelaten.
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4. Het standaardisatie-concept

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal het concept worden ge'intoduceerd van standaardisatie van
boortunnels. Dit is het concept dat centraal staat in dit standaardisatie-onderzoek en
waarvan de haalbaarheid zal worden bepaald. Het zal in de hoofdstukken 5 Um 7 verder
worden geconcretiseerd en in hoofdstuk 8 Um 10 wordt de haalbaarheid ervan bepaald.

In paragraaf 4.2 zullen een aantal algemene achtergronden worden standaardisatie ter
spraken komen, die van belang zijn voor het opzetten en de haalbaarheidsanalyse van
het concept. In deze paragraaf zal o.a. een systematische methode worden aangedragen
om een standaardisatie-concept op te zetten. Deze methode wordt in paragraaf 4.3
toegelicht, en voor een deel uitgewerkt, voor de bepaling van het standaardisatie-concept
van boortunnels. Een ander deel van de uitwerking van deze methode vindt plaats in
hoofdstukken 5 Um 7.

4.2 Aigemene achtergronden van standaardisatie

De algemene achtergronden van standaardisatie die zullen worden besproken zijn:
1. Een indeling van de standaardisatie-vormen en een indicatie van wat voor vorm in dit

onderzoek centraal zal staan.
2. Een methode om systematisch een standaardisatie-concept op te bouwen.
3. De effecten die standaardisatie in het algemeen op de kosten kunnen hebben.
4. Het effect dat de kostenreductie van standaardisatie op de markt kan uitoefenen.

4.2.1 Standaardisatie-vormen

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van standaardisatie:
1. Produkt-standaardisatie. Dit is het verkleinen van de diversiteit in het produktaanbod

door het beperken van de variatie in afmetingen en constructie-varianten.
2. Produktiemethode-standaardisatie. Dit is het vastleggen van produktie-methoden

teneinde het aantal uitvoeringsvarianten te verkleinen.

Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op produktstandaardisatie en met name van
het produkt boortunnels. Produktiemethode-standaardisatie zal slechts aan bod komen
om de kostenvoordelen van de produktstandaardisatie te vergroten. Het is dus niet een
doel op zich.

Standaardisatie kan ook worden ingedeeld naar het effect wat er mee wordt nagestreefd.
Aile standaardisatie-vormen hebben als de overeenkomst dat ze. worden ge"introduceerd
ter voorkoming van verspilling. Ze verschillen echter in welke oorzaak van verspilling ze
willen vermijden:
1. verspilling door gebrek aan compatibiliteit
2. verspilling door inefficientie in de bij het inzetten van de produktie-middelen arbeid en

materieel

Er wordt in deze studie voornamelijk gekeken naar de effecten op het produktieproces.
Compatibiliteits-overwegingen komen slechts in de neveneffecten van hoofdstuk 9 aan
bod.
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4.2.2 Systematische opbouw van een standaardisatie-concept

Om op een systematische manier tot een standaardisatie-concept te komen kan de
volgende methode worden gevolgd:
1. Het opdelen van de te standaardiseren eenheid in modulen en submodulen. Uit deze

modulen en submodulen kan dan gekozen worden welke er specifiek
gestandaardiseerd moet worden. Deze opdeling kan zowel voor produkten als voor
produktiemethoden worden uitgevoerd:
. produkten worden opgedeeld in constructieve modulen
. produktiemethoden worden opgedeeld in functionele modulen

2. Inventariseren van de mogelijke varianten per module en het optimaliseren van het
aantal daarvan. De volgende varianten zijn te onderkennen:
. produkten bezitten varianten t.a.v. de afmetingen en de constructie van de

modulen
. produktiemethoden hebben varianten in de manier waarop een bepaalde functie

vervuld wordt

Bij het beperken van het aantal varianten dienen keuzes te worden gemaakt. Bij het
maken van deze keuzes is het van belang om in ogenschouw te houden wat de effecten
zijn die men met de standaardisatie wil bereiken.

Ais er een afweging moet worden gemaakt tussen de huidige situatie en de situatie in
geval van standaardisatie dient naast het bepalen van het assortiment aan varianten
bepaald te worden wat het niveau is waarop deze richtlijnen gaan worden
ge'implementeerd. Onder niveau wordt bijvoorbeeld verstaan de tijdshorizon en het
geografisch gebied waarop de standaardisatie van toepassing is.

Lagenstructuur

De besproken opdeling in modulen is niet altijd mogelijk. Er kan ook een lagenstructuur
worden opgezet. Deze lagen bezitten een bepaald verband met elkaar, waardoor
standaardisatie in de ene laag het aantal varianten in de andere laag kan be'invloeden. De
lagen, die bij boortunnels te onderkennen zijn, zijn:
1. een eerste laag met daarin de tunnelbuis met een bepaalde inwendige diameter
2. een tweede laag met daarin de van de diameter afhankelijk items, zoals de TBM, het

rijdens materieel en de afbouwconstructies.

Deze lagenstructuur blijft in dit onderzoek verder buiten beschouwing, maar het principe
werkt wel door in het bepalen van de kosten- en de neveneffecten in hoofdstuk 9.

4.2.3 Kosteneffecten van standaardisatie

Het optreden van kosteneffecten van standaardisatie kan worden verduidelijkt m.b.v. de
volgende formule, waarin de kosten voor de produktie per eenheid produkt wordt
berekend:

K =
VK

+ muQ

waarin: K =
VK =
Q =
mu =

kosten per eenheid produkt
totale vaste kosten
repetitiefactor, seriegrootte
manuren per eenheid produkt
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Deze kosten per eenheid produkt kunnen bij standaardisatie dalen door het optreden van
zogenaamde serie-effecten, zie figuur 4.1:
1. Spreiding van vaste kosten.
2. Het leereffect op de loonkosten.
3. Korting op inkoop door serie-effecten bij de toeleveranciers.

Leereffect

Spreiding

Spreiding en
leereffect

Figuur 4. 1 Schema van het ontstaan van kostenvoordelen door standaardisatie

Hiernaast zullen er echter door het kiezen van standaarden uit de variant-oplossingen
bepaalde mogelijkheden bij het optimaliseren worden uitgesloten. Deze beperkingen
leiden tot overdimensionering.

De genoemde effecten worden in deze paragraaf besproken vanuit een algemeen
perspectief. In hoofdstuk 9 zullen deze effecten voor het geval van standaardisatie van
boortunnels ter sprake komen.

4.2.3.1 Spreiding van vaste kosten

Het principe van de kostenreductie door spreiding van vaste kosten is weergegeven in
figuur 4.2. De vaste kosten per eenheid produkt dalen doordat ze verdeeld worden over
een grotere serie produkten. Onder vaste kosten vallen in deze context:
1. De investeringskosten voor de aanschaf van materieel.
2. De engineeringkosten die gepaard gaan met het ontwerpen van het produkt.
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Vaste kosten per
eenheid produkt

VK

Serie-grootte Q

Figuur 4.2 Principe van spreiding van vaste kosten

4.2.3.2 Leereffect in het produktieproces

Onder leereffect worden verstaan een efficientieverhoging van het produktieproces. Deze
toenemende efficientie kan worden veroorzaakt door:
1. het bedenken van een betere volgorde van werkzaamheden, oftewel het verbeteren

van de planning
2. het beter verdelen van werk in de organisatie
3. het beter leren hanteren van hulpmiddelen

Hierdoor kan een produkt met minder manuren worden geproduceerd. De
arbeidsproduktiviteit, de geproduceerde hoeveelheid produkt per manuur, zal dus stijgen.
Hierdoor kunnen reducties in de loonkosten worden bewerkstelligd. Als gevolg van dit
leereffect zal namelijk de tijd die nodig is om een bepaalde produktie te halen afnemen.
Deze efficientieverhoging geeft een grotere produktie per tijdseenheid of een gelijke
produktie met minder man. Dit heeft invloed op het aantal manuren, en dus op de
loonkosten, per eenheid produkt. Er zal bij snellere produktie ook een effect op de
rentekosten zijn, maar dat wordt in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden voor het optreden van leereffecten zijn:
1. Er moet iets te leren zijn, zoals in de bouw het geval is bij een slechte

werkvoorbereiding, een onervaren ploeg en technisch complex werk.
2. Het geleerde moet ook snel uitkomen, zodat bij kleine series reeds besparingen

worden verkregen.

Het gemiddelde leereffect kan met de volgende formule worden beschreven:

mU2n = rpmUn

waarin: mUn

mU2n
rp

= manuren per stuk bij produktie van n stuks
manuren per stuk bij produktie van 2n stuks
de regressiefactor een constante die de leerfactor aangeeft

=
=

Deze formule geeft aan dat bij elke verdubbeling van de produktie het aantal manuren dat
nodig voor de produktie per eenheid afneemt met de factor «1>. Deze factor noemt men de
regressiefactor en is altijd kleiner dan 1, zodat de manuren dalen bij het groter worden van
de serie. Dit effect is goed te zien bij het gebruik van tunnelkisten in de utiliteitsbouw.
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Volgens Zwitserse onderzoekingen van E. Bram kan in de bouw de leerfactor van 0,95 tot
0,65 varieren. Het leereffect bij een ambachtelijke arbeidsintensieve houten bekisting is
hoger (I\> is kleiner) dan bij een dure stalen bekisting zoals die bij een segmentproduktie
wordt gebruikt.

Het leereffect vergelijkbaar met de spreiding van investeringskosten die in figuur 4.2 is
uitgebeeld. Men moet nu echter op de y-as niet de vaste kosten per eenheid produkt
uitgezet zien, maar het aantal manuren benodigd per eenheid produkt.

4.2.3.3 Korting op inkoop en toelevering

We hebben gezien dat standaardisatie van een produkt kostenreducties teweeg brengt in
het produktieproces. Deze besparingen worden veroorzaakt door spreiding van vaste
kosten en een efficientieverhoging door het leereffect. Deze twee effecten werken ook
door tot de toeleveranciers. Deze leveranciers gaan namelijk ook een kleinere variatie aan
produkten produceren zodat zij ook serie-effecten zullen ondervinden.

De besparingen die deze effecten met zich meebrengen kunnen zij doorberekenen in de
prijs, die zij hun afnemer in rekeningbrengen. We spreken dan van korting op de inkoop
en toelevering. Dit kan een kwantumkorting zijn voor een afnemer, maar het kan ook
korting zijn die ten deel vaIt aan een andere afnemer, die hetzelfde produkt bestelt.
Simons en de Vries (1996) stellen dat het kiezen van een voorkeursassortiment bij grote
bedrijven vaak kwantumkortingen van 4 a 8% oplevert als gevolg van beter
inkoopcondities.

4.2.3.4 Overdimensionering

Een algemeen geldend nadeel van standaardisatie is dat er voor een scala aan
doeleinden een beperkt aantal oplossingsmogelijkheden worden gecreeerd. Dit betekent
dat er voor verschillende projecten tezamen een optimalisatie van het ontwerp en de
uitvoering plaatsvindt. Hierdoor zal er niet meer per produkt afzonderlijk kunnen worden
geoptimaliseerd. Om dit beperkte aantal toch voor het hele scala geschikt te laten zal er
per standaard-oplossing een overdimensionering plaatsvinden, omdat de standaard ook in
het ongunstigste geval zal moeten voldoen. Dit geldt voor zowel produkt- als voor
produktiemethode-standaardisatie.

Er zal, door het afwegen van de serie-effecten tegen de kosten die gepaard gaan met
overdimensionering, gezocht moeten worden naar een middenweg tussen uniformiteit en
diversiteit. Standaardisatie dient verscheidenheid omwille van de marktvraag te verenigen
met gelijkvormigheid omwille van de efficiency.

4.2.4 Effecten van standaardisatie op de markt

In de vorige sub-paragraaf zijn de kosteneffecten besproken die standaardisatie tot gevolg
kan hebben. Deze effecten op de kosten komen tot uiting in de prijs die de producent voor
zijn produkt in markt vraagt. Hoe deze markt hierop in theorie kan reageren wordt in deze
paragraaf voor het algemene geval behandeld. Hierbij wordt eerst een model voor de
markt ge"introduceerd en vervolgens worden de belangrijkste onderdelen daarvan
toegelicht.

Een voorspelling van de markt kan worden gemaakt, om te voorspellen hoe groot de
vraag is als er door standaardisatie kosten zijn gereduceerd. De kostenreducties door
serie-effecten worden namelijk bepaald uitgaande van een bepaalde seriegrootte. Door de
markt te beschouwen kan worden voorspeld of deze seriegrootte ook wordt bereikt en dus
of standaardisatie zinvol is of niet. Er kan ook, vooraf aan het bepalen van de
kostenreducties, worden beschouwd hoeveel kostenreductie er nodig is om een bepaalde
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omvang van de vraag te creeren. In de haalbaarheidsstudie naar standaardisatie van
boortunnels zal in paragraaf 10.4 de markt worden beschouwd.

4.2.4.1 Het marktmodel

Het doel van standaardisatie is in eerste instantie het verlagen van de produktiekosten per
eenheid produkt. Deze kostenreducties worden bewerkstelligd door grotere aantallen van
een gestandaardiseerd produkt te produceren. Met het goedkoper produceren van dit
produkt hoopt de producent zijn marktaandeel en dus zijn afzet te vergroten en op die
manier zijn uiteindelijke doel te bereiken: een grotere winst te maken op zijn kapitaal. Of
dit ook gerealiseerd wordt is afhankelijk van de reactie uit de markt. Ais er maar een
beperkte vraag is naar een produkt, die niet of nauwelijks stijgt bij het goedkopere
aanbod, dan zal de omzet niet stijgen en zal de producent met zijn grote serie goedkope
produkten uiteindelijk minder verdienen dan hij aanvankelijk deed voordat hij ging
standaardiseren. Een voorbeeld van dit principe is de spijkermaker van Adam Smith
(1776), dat reeds in paragraaf 1.2 ter sprake is gekomen.

Er zal dus voordat de producent aan standaardisatie begint, een idee moeten zijn van de
reactie die uit de markt kan worden verwacht. Deze reactie kan worden gemodelleerd door
de markt voor te stell en als een mechanisme waarin door het op elkaar afstemmen van
vraag en aanbod een prijs tot stand komt. Dit model van het marktmechanisme is
weergegeven in figuur 4.3.

Prijs P

Nieuwe
evenwichtsprijs

Aanbodlijn

Aanbodlijn bij gereduceerde
produktiekosten

Evenwichtsprijs

Vraagcurve

LlQ
Aantal eenheden produkt Q

Figuur4.3 Model van het marktmechanisme

Dit model bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De vraagcurve
2. De aanbodlijn
3. De evenwichtsprijs
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4.2.4.2 De vraagcurve

De vraagcurve is een lijn die ontstaat als de punten in de grafiek, die een combinatie van
een prijs met de daarbij op de markt gevraagde hoeveelheid produkt voorstellen, met
elkaar worden verbonden. De relatie tussen de prijs en de vraag wordt de prijselasticiteit
van de vraag genoemd:

Ep =
~V

~P

Waarin: Ep =
LiV =
LiP =

de prijselasticiteit van de vraag
de procentuele verandering gevraagde hoeveelheid produkt
de procentuele verandering van de prijs van het produkt

In het model uit figuur 4.3 wordt verondersteld dat de vraag hoog is als de prijs laag is en
laag als de prijs hoog is, oftewel de prijselasticiteit van de vraag is negatief. Dit lijkt in
principe ook redelijk logisch, hoewel er markten zijn, bijvoorbeeld voor bepaalde
luxegoederen, die juist andersom reageren.

4.2.4.3 De aanbodlijn

De aanbodlijn is een lijn die wordt gevormd door het verbinden van de punten in de grafiek
die verband leggen tussen het aantal aanbieders bij een bepaalde prijs. In het model van
figuur 4.3 is de prijselasticiteit van het aanbod positief en lineair verondersteld. Dit komt
voort uit de gedachte dat als de prijs hoog is, er meer producenten zijn die verwachten
hun kostprijs onder de marktprijs te kunnen houden en dus dat er meer aanbieders zullen
zijn. Ook voor deze lijn geld weer dat de loop van deze lijn zeer sterk afhankelijk is van het
produkt waarop het model van toepassing is.

Het lineaire verloop is verre van discutabel. Het kan evengoed een parabolisch of een
nog ingewikkelder verloop zijn. Het is omwille van de eenvoud dat het in dit model zo
wordt verondersteld. Bij de toespitsing van het model op de boortunnelmarkt, in hoofdstuk
10, wordt hier nog op teruggekomen.

4.2.4.4 De evenwichtsprijs

De prijs waarbij het aantal aanbieders en het aantal vragers aan elkaar gelijk zijn is de
evenwichtsprijs. Dit is de prijs die op de markt ontstaat omdat er slechts evenwicht is als
aanbod en vraag aan elkaar gelijk is.

Bij een hogere prijs dan de
evenwichtsprijs zal er een
aanbodoverschot zijn, waardoor de prijs
daalt. Bij een lagere prijs is er juist een
vraagoverschot, die een prijsstijging tot
gevolg heeft, zie figuur 4.4.
(Eijgelshoven e.a., 1993). In
werkelijkheid is dit een dynamisch
evenwicht, maar in het model wordt het
als een vast punt in de grafiek
beschouwd. Het is het punt waarin de
vraagcurve en de aanbodlijn elkaar
snijden, zie figuur 4.3 en 4.4.
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4.2.4.5 Het marktmechanisme

Via de vraagcurve is een voorspelling te maken van de markt voor een gestandaardiseerd
produkt. Door te kijken hoeveel de produktiekosten dalen kan de aanbodlijn voorspeld
worden, door er van uit te gaan dat aile aanbieders precies dezelfde kostenreducties
maken, in figuur 4.3 aangegeven met ~K. Hierdoor zal elke aanbieder eerder aanbieden,
bij een prijs die steeds een zelfde bedrag lager is dan de prijs waarbij in het niet
gestandaardiseerde geval werd aangeboden. Waarschijnlijker is dat de kostenreducties
een percentage zijn van de originele kostprijs, maar voor de eenvoud gaan we uit van een
aanbodlijn die parallel naar beneden verschuift. Er ontstaat dan een nieuw
evenwichtspunt, zie figuur 4.3. Bij dit punt is de gevraagde hoeveelheid produkt groter,
mits dus de prijselasticiteit van de vraag negatief is.

4.3 Bepaling van het standaardisatie-concept

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het concept van standaardisatie van
boortunnels kan worden geconcretiseerd. Hiertoe worden achtereenvolgens bepaald:
1. De modulaire opbouw van boortunnels en daaruit de te standaardiseren modulen.
2. De mogelijke varianten per module en het een optimaal aantal daarvan.
3. De beoogde effecten voor het kiezen tussen varianten.
4. Het standaardisatie-niveau

4.3.1 Modulaire opbouw van boortunnels

In figuur 4.5 is weergegeven hoe de modulaire opbouw van een boortunnel als
bouwsteen-structuur kan worden gezien. In deze figuur is ook aangegeven op welke
modulen en submodulen dit standaardisatie-onderzoek zich richt. Dit is aangegeven met
het gestippelde kader. Er wordt gestreefd naar standaardisatie van de segmenten. De
vorm van ringen en van de tunnellining, die hieruit worden opgebouwd, zullen hierdoor
ook gestandaardiseerd zijn.

Boortunnel

Dwarsverbindings-
tunnels

Verbindingen

Segmenten Verbindingen

- - - - . - - - - - .

Figuur 4.5 Modulaire opbouw van een boortunnel

De diameter-onafhankelijke modulen "toeritten" en "dwarsverbindingstunnels" zullen in dit
onderzoek definitief buiten beschouwing worden gelaten.
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4.3.2 Optimalisatie van het aantal varianten per variabele

De tweede stap in het opzetten van een standaardisatie-concept, na het kiezen van een
moduul, is het optimaliseren van het aantal ontwerp- en uitvoeringsvarianten van dat
moduul of van onderdelen daarvan. Optimaliseren zal in deze studie vaak neerkomen op
het beperken van het aantal varianten en vaak op het beperken tot een
standaardoplossing.

2.
3.
4.

De te volgen weg tot het concretiseren van concept is nu het bepalen van:
1. De beoogde effecten die van belang zijn bij:

. het bepalen van de te standaardiseren varia belen

. het kiezen van een optimaal aantal varianten per variabele
De te standaardiseren ontwerp- en uitvoeringsvariabelen.
De mogelijke varianten per variabele.
Een optimaal aantal varianten per variabele.

4.3.2. 1 Bepaling beoogde effecten

Bij het bepalen van de te standaardiseren variabelen en beperken van de varianten is het
van belang om te bepalen wat de effecten zijn die hiermee nagestreefd worden. Hiertoe
wordt gekeken vanuit het perspectief van de aannemer die de tunnel bouwt. Met het
standaardiseren van het tunnel-ontwerp en bepaalde materieel-typen beoogt de
aannemer de volgende effecten op de uitvoeringskosten:
1. Spreiding van vaste kosten voor de afschrijving van de TBM
2. Leereffect op de loonkosten voor het boorproces en de mobilisatie van de TBM
3. Korting op de inkoop van:

. de segmenten

. de TBM

Teneinde het concretiseren van het concept richting te geven wordt bij het afwegen van
de varianten voor de te standaardiseren variabelen de aandacht gericht op deze beoogde
effecten uit tabel 4.1. De neveneffecten, die als gevolg van de gekozen standaardisaties
zullen optreden, zullen daarbij geen rol spelen. Deze zullen nog wel ter sprake komen in
paragraaf 9.6, als in het kader van de haalbaarheidsanalyse de kosteneffecten bepaald
worden.

4.3.2.2 Bepaling van te standaardiseren variabelen

De beoogde effecten die zijn besproken zijn in tabel 4.1 gerangschikt waarbij er per effect
is aangegeven hoe standaardisatie van het segment-ontwerp en materieel hieraan kan
bijdragen.

Tabel4.1 Beoogde effecten en veroorzakende standaardisatie

In deze tabel zijn dus de variabelen verzameld die moeten worden gestandaardiseerd om
de beoogde effecten te bewerkstelligen. Het gaat om de volgende variabelen:
1. De uitwendige diameter van de tunnellining. Standaardisatie hiervan kan worden

bereikt door
. het standaardiseren van de uitwendige diameter zelf
. het standaardiseren van de inwendige diameter in combinatie met de liningdikte
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2. De afmetingen van de segmenten. Deze kunnen worden gestandaardiseerd door het
beperken van varianten voor de inwendige diameter in combinatie met het vastleggen
van de liningtechniek, liningopbouw en liningdikte.

3. Het materieel-type. De inzet van het type TBM en het type bekistingsmal kan worden
bepaald om zodoende de mogelijkheid tot hergebruik van het materieel te extra
vergroten.

Ais er t.a.v. de standaardisatie van de uitwendige diameter wordt gekozen voor een
variabele liningdikte, dan komen de effecten als gevolg van de standaard segment-
afmetingen te vervallen. Hierom is gekozen voor standaardisatie van zowel de inwendige
diameter als de liningdikte. Voor het standaardisatie-concept is derhalve gekozen voor
standaardisatie van een combinatie van de volgende variabelen:
1. de inwendige diameter
2. de afmetingen van de segmenten per standaarddiameter
3. het TBM-type en het mal-type

4.3.2.3 Inventarisatie en optimalisatie van het aantal varianten per variabele

Uitgaande van het doe I om tot produkt-standaardisatie van de segmenten te komen,
zullen standaardoplossingen worden gegenereerd voor de volgende onderdelen van het
tunnelontwerp, die van belang zijn voor het concretiseren van het segment-ontwerp:
1. het ruimtelijk ontwerp van boortunnels voor het standaardiseren van de

tunneldiameters
2. het constructief ontwerp van boortunnels voor het standaardiseren van de segment-

afmetingen

Om bij het standaardiseren van het ontwerp spreiding van investeringskosten te
bevorderen zal overwogen worden om voor een deel van het tunnel-produktieproces naar
produktiemethode-standaardisatie te kijken. De mogelijkheid tot hergebruik van het
materieel wordt groter als dit gericht wordt ingekocht met als criterium een zo breed
mogelijke inzetbaarheid. Het materieel, waarvoor in dit onderzoek de varianten zullen
worden ge"inventariseerd, is:
1. de TBM
2. de bekistingsmallen

De inventarisatie van varianten t.a.v. het ontwerp zal worden gemaakt in de hoofdstukken
5 en 6. In hoofdstuk 7 worden de mogelijke materieel-typen besproken. In deze
hoofdstukken zal per factor ook een optimalisatie van het aantal varianten worden
gemaakt door het aantal op een gerichte manier te beperken.

4.3.3 Bepa/en van het standaardisatie-niveau

De standaardisatie van tunneldoorsnedes kan op verschillende niveaus plaatsvinden.
Deze niveaus verschillen onderling in de hoeveelheid projecten waarop de
standaardisatie-richtlijnen van toepassing zijn. De verzameling projecten wordt
gekarakteriseerd door:
1. De geografische grenzen waarbinnen de projecten liggen. Er wordt gekeken naar

boortunnels in Nederland. Echter de markt voor TBM's, en de aannemerscombinaties
die zich met de bouw zullen bemoeien, zullen internationaal zijn.

2. De tijdshorizon waarbinnen de projecten gaan worden uitgevoerd. Deze wordt in
navolging van het marktonderzoek van H3 op 2015 gesteld.

3. De hoeveelheid opdrachtgevers die de gestandaardiseerde projecten laten bouwen.
Er wordt van uitgegaan dat aile opdrachtgevers in hun gunning voor standaard
tunnels zullen kiezen.

4. De hoeveelheid gebruiksdoeleinden waarvoor de projecten bestemd zijn.
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5. De hoeveelheid aannemers die de projecten uitvoeren. Ais gevolg van het
uitgangspunt dat aile tunnels in Nederland tot 2015 in opdracht van aile
opdrachtgevers als standaard tunnel zullen worden geboord, zullen aile aannemers
met deze standaardisatie te maken krijgen.

Ten aanzien van de gebruiksdoeleinden kunnen er drie niveaus worden onderscheiden,
die verschillen in het aantal doeleinden waarvoor de ontwerp- en uitvoeringsvariabelen op
elkaar worden afgestemd:
1. Combinatie van boortunnelprojecten voor hetzelfde vervoerssysteem, bijvoorbeeld de

metro's in Amsterdam en Rotterdam en de treintunnels in Europa
2. Combinatie van boortunnelprojecten voor verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld

de Heinenoord en de Botlektunnel
3. Standaardisatie van aile boortunnel-projecten, ongeacht het gebruiksdoeleind.

Deze niveaus geven een verschil in de voorkeursreeks die in paragraaf 5.5 zal worden
bepaald. Bij de keuze voor de voorkeursreeks zal een keuze worden gemaakt t.a.v. deze
varianten.
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5.
5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

Ruimtelijk on twerp van boortunnels
Inleiding

In het kader van de concretisering van het standaardisatie-concept worden in dit
hoofdstuk de ruimtelijke ontwerpvariabelen besproken van de tunnelbuis. Eerst wordt een
inventarisatie gemaakt van de ontwerpvariabelen. Per variabele wordt in hoofdstuk 5.2
bepaald of er, met het oog op de te bereiken effecten uit hoofdstuk 4, standaarden voor
moeten worden gekozen. De varianten waaruit kan worden gekozen worden beperkt door
de eisen die er aan de varia belen gesteld worden. Deze worden derhalve in de paragrafen
5.3 en 5.4 vastgelegd. Hierna zal er in paragraaf 5.5 voor de te standaardiseren
inwendige diameter een beperking van het aantal varianten worden bepaald. Deze
beperking wordt geconcretiseerd tot een voorkeursreeks.

Overzicht van de ruimtelijke ontwerpvariabe/en

In het ruimtelijk ontwerp worden de vorm en de afmetingen van de boortunnel vastgelegd.
Het kan worden onderverdeeld in de drie richtingen van waaruit de tunnelbuis kan worden
bekeken:
1. De dwarsdoorsnede.
2. De langsdoorsnede.
3. Het trace. Dit is in feite het bovenaanzicht.

De dwarsdoorsnede

Uitgaande van een ronde tunnelbuis zijn er de volgende ruimtelijke ontwerpvariabelen te
onderscheiden:
1. de inwendige diameter
2. de liningdikte

In dit project staat het concept van standaardisatie van de dwarsdoorsnede-afmetingen
centraal. De inwendige diameter wordt afgestemd op het gebruiksdoeleind van de tunnel.
De gebruiksdoeleinden zijn reeds ge"introduceerd in de inleiding van hoofdstuk 3. De eisen
die hierdoor worden gesteld t.a.v. de inwendige diameter komen in paragraaf 5.4 aan bod.
De bepaling van de liningdikte komt ter sprake in de paragraaf over het constructief
segmentontwerp in het volgende hoofdstuk.

De langsdoorsnede

De ontwerpvariabelen die het ruimtelijk ontwerp van de langsdoorsnede bepalen zijn:
1. de diepteligging
2. de hellingen
3. de boogstralen

Er is een voorbeeld van een langsdoorsnede afgebeeld in figuur 5.1. De diepteligging
wordt bepaald door de uitvoeringsmethode, de gesteldheid van de bodem en het
grondwater, en de aanwezigheid van bebouwing en obstakels langs het trace. Er wordt in
dit onderzoek niet ingegaan op deze eisen. Voor de diepteligging worden geen
standaardwaarden bepaald en bij de kostenberekeningen wordt er een diepte
aangenomen.

Het hellingspercentage en de boogstralen van de tunnel zijn gebaseerd op het alignment
van het infrastructuursysteem. Dit alignment is afhankelijk van de door het

41



RUIMTEUJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

gebruiksdoeleindgestelde eisen m.b.t. de baangeometrie. Deze baangeometrische eisen
zijn vermeld in paragraaf 5.3. Deze eisen zijn van belang voor de bepaling van de
inwendige diameter, en voor het ruimtelijk segmentontwerp dat in hoofdstuk 5 besproken
wordt.
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Rguur 5. 1 Langsdoorsnede van de Kanaaltunnel

5.2.3 Het trace

Het trace van de tunnel is de baan die hij voigt van bovenaf bekeken. Hijwbrdt door vele
factoren bepaald. Bijvoorbeeld:
1. de ligging van de punten die door de infrastructuur worden verbonden
2. de diepteligging
3. de diameter
4. de aanwezige bebouwing en infrastructuur

In deze studie wordt er verder geen rekening gehouden met het trace. Er wordt bij de
haalbaarheidsanalyse vanuit gegaan dat de traces van een gestandaardiseerde en van
een niet-gestandaardiseerde tunnelbuis niet of nauwelijksverschillen. Er is een voorbeeld
van een trace afgebeeld in figuur5.2.
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Vervoers- Voertuig, Langshelling Boogstraal hor. Topboogstraal Dalboogstraal
systeem categorie (%) (m) vertikaal m) vertikaal m)

max wens min. wens min. wens min. wens
Weg cat. AI 4,5 n.v.t. 750 2000 10500 12500 1200 25000

cat. All 4,5 n.v.t. 350 800 6000 6500 700 13000
cat. BIV 5 n.v.t. 260 700 2500 9000 500 14000

Spoorwea Persoon 2,5 0,5 1700 10000 10000 16000 10000 16000
Cargo 2,5 0,5 800 4000 2500 4000 2500 4000
HSL 2,5 0,5 4500 6000 16000 25000 16000 25000

Stadsrail Metro 4 1 240 400 2500 3600 2000 3000
Sneltram 4 1 240 750 1000 2000 1000 2000

STANDAARDISAnE VAN BOORTUNNELS RUIMTEUJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS

Figuur 5.2 Trace van de Noord-Zuid/yn

5.3 Langsdoorsnede-eisen van de vervoerssystemen

De dwarsdoorsnede-eisen worden veroorzaakt door de baangeometrische eisen van de
vervoerssystemen. Deze komen voort uit de eisen die de gebruikers aan het de
infrastructuur stellen. De belangrijkste baangeometrische eisen voor tunnelontwerpen zijn
die t.a.v.:
1. Het langshellingspercentage. Dit geeft weer hoe snel de infrastructuur vanaf de diepe

ligging weer bovengronds kan komen en bepaalt dus mede de minimale lengte van
een tunnel. Deze minimale lengte heeft invloed op de geschiktheid van een bepaald
vervoerssysteem om daarvoor een geboorde tunnel aan te leggen.

2. De boogstralen, zowel horizontaal als verticaal. Deze waarden zijn van belang voor
het bepalen van de vorm van de liningsegmenten en met name van de tapsheid van
de ring, waar ze deel van uit maken. Deze tapsheid is nodig voor het maken van
bochten in het alignment. De boogstralen zijn ook van belang voor het bepalen van
de inwendige diameter, omdat het rijdend materieel door de bocht moet passen. Ais
deze bocht krap is moet de diameter groter zijn.

De eisen zijn per vervoerssysteem vermeld in tabel 5.1 en zijn afkomstig van het Klvl
(1993).

Tabe/5.1 De baangeometrische eisen per vervoerssysteem
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Waatvpa Riistrokan par richting Richtingan per buis /nwandiga tunna/diamater (m)
SIV 1 2 10,50
All 2 1 11,20
AI 2 1 11,70
AI 3 1 15,40

RUIMTELlJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

5.4 Dwarsdoorsnede-eisen van de vervoerssystemen

Uitgaande van het feit dat er alleen wordt gekeken naar tunnels met een cirkelvormige
doorsnede, kunnen de doorsnede-eisen worden weergegeven met een vereiste inwendige
diameter van de tunnelbuis. In deze paragraaf wordt per vervoerstype een overzicht
gegeven van de te hanteren tunneldiameters die voortkomen uit de gebruikerseisen en -
wensen, zoals:
1. het profiel van vrije ruimte van het vervoermiddel
2. de gehanteerde boogstralen in de baangeometrie
3. de veiligheidsvoorschriften t.a.v. de aanwezigheid van vluchtwegen en ventilatie
De genoemde afmetingen zijn slechts indicatief en dienen niet voor ontwerpdoeleinden.
De waarden zijn overgenomen uit "Boren van tunnels voor rail- en wegverbindingen" (Klvl,
1993). Hier en daar zijn ze aangevuld met gegevens uit andere bronnen.

5.4.1 Wegvervoer

De vereiste dwarsdoorsnede van een tunnel voor wegverkeer is afhankelijk van het
wegtype dat door die tunnel heengaat. Er zijn drie categorieen:
1. Categorie AI: Autosnelwegen met gescheiden (hoofd)-rijbanen

Deze wegen hebben een belangrijke functie voor het lange afstandsverkeer en
vormen een verbinding tussen belangrijke steden, landsdelen en landen. De
verkeerstechnische eisen zijn ontleend aan de Richtlijnen voor het Ontwerp van
Autosnelwegen (ROA).

2. Categorie All: Stadsautosnelwegen
Dit zijn rondwegen of onderdelen ervan met een belangrijke verzamel of
verdeelfunctie voor een stad of agglomeratie. De verkeerstechnische eisen zijn
ontleende aan de ROA.

3. Categorie BIV: Autowegen met al dan niet gescheiden rijbanen
Deze wegen zijn bedoeld als stadsgewestelijke verbindingsweg. De
verkeerstechnische eisen zijn ontleend aan de Richtlijnen voor het Ontwerp van Niet-
Autosnelwegen (RONA).

De indicatieve inwendige buisdiameters afhankelijk van de categorie, het aantal rijstroken
per rijrichting en het aantal rijrichtingen per buis zijn vermeld in tabel 5.2. De doorsneden
van deze buizen staan uitgebeeld in figuur 5.3.

Taba/5.2 /nwandiga tunna/diamatars voor wagvarvoar
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Sooren Der buis Snelheid (km/h) Inwendige tunneldiameter (m)
Enkel spoor 200 7,75
Enkel spoor 250 8,50
Enkel spoor 300 9,88
Dubbel spoor 200 10,65
Dubbel spoor 250 11,25
Dubbel spoor 300 12,50
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Rguur 5.3 Dwarsdoorsnedes van wegentunnels

5.4.2 Spoorwegvervoer

De dwarsdoorsnedes die nodig zijn voor het treinverkeer hangenaf van het aantal sporen
per tunnelbuis en van de snelheid waarmee gereden wordt. Dit is vanwege de drukgolf die
ontstaat als de trein de tunnel binnenrijdt. Hoe de indicatieve diameters varieren is te zien
in tabel 5.3. De dwarsdoorsneden zijn uitgebeeld in figuur 5.4.

Tabel5.3 Inwendige tunneldiameters voor spoorwegvervoer
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Rguur 5.4 Dwarsdoorsnedes van spoorwegtunnels
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Vervoermiddel Sf)oren f)er buis Inwendiqe tunneldiameter (m)
Geleide Bus Enkele strook 4,70
Sneltram Enkel spoor 5,90
Metro Enkel spoor 5,95
VAL Dubbel spoor 6,80
Sneltram Dubbel spoor 8,75
Metro Dubbel spoor 9,60
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5.4.3 Autonoom Stadsvervoer

De autonome stadsvervoermodaliteiten waar het Klvl indicatieve dwarsdoorsneden voor
heeft opgesteld zijn geleide bussen, metro's en sneltrams. De waarden zijn weer
afhankelijk van het aantal sporen per buis en staan vermeld in tabel 5.4. De
dwarsdoorsneden van deze buizen zijn te zien in figuur 5.5.

Tabel 5.4 Inwendige tunneldiameters voor autonoom stadsvervoer

In Frankrijk zijn voor het stadsvervoer in Lille en Straatsburg tunnels geboord voor lijnen
waarop wordt gereden met een Vehicule Automatic Leger (VAL). Dit rijdend materieel
bestaat uit een licht geleid voertuig op rubber band en en is smaller dan een metro. Een
tunnelbuis met een dubbel spoor heeft op die manier een inwendige diameter van
minimaal 6,80 meter.
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Figuur 5.5 Dwarsdoorsnedes van tunnels voor autonoom stadsvervoer

5.4.4 Leidingvervoer

De toepassingsgebieden van leidingvervoer zijn:
1. Utilitaire infrastructuur. Grote tunnelbuizen kunnen gebruikt worden als:

. Waterleidingen (bijvoorbeeld koelwaterleidingen in de industrie).

. Rioleringen.
2. Bulktransport:

. Oliepijpleidingen en aanlandingen daarvan.

. LPG-tunnels.
3. Stukgoederen en personen.

5.4.4.1 Leidingen voor utilitaire infrastructuur en bulktransport van goederen

Voor utilitaire infrastructuur en leidingen veor bulktransport zijn geen specifieke
doorsnede-eisen te fermuleren. Dit komt omdat de afmetingen niet afhankelijk zijn van
rijdend materieel of de verpakkingseenheid, maar van de vereiste transportcapaciteit.
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Een indicatie van de diameters van de genoemde toepassingsgebieden kan gegeven
worden door aan te geven wat er in het verleden aangelegd is:
1. Waterleidingen. De grootste tot nu toe geboorde tunnel in Nederland is een

waterleidingtunnel onder het Hartelkanaal met een diameter van 2,50 meter.
2. Rioleringen. In Nederland zijn rioleringen tot op heden kleiner dan 3 meter, maar in

Dusseldorf is een hoofdriooltunnel geboord met een inwendige diameter van 4,00
meter.

5.4.4.2 Leidingen voor stukgoederen en personen

Er zijn in Nederland nog geen vervoerssystemen in gebruik die kunnen aangeven wat de
vereiste doorsnede van een leiding zou moeten zijn. Er wordt momenteel in verschillende
landen, waaronder Nederland, een aantal onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe
transportsystemen die gebruik maken van leidingen.

Om te kunnen voorspellen wat de doorsnede-eisen voor stukgoederen en personen zullen
zijn kunnen de belangrijkste randvoorwaarden voor de benodigde inwendige diameters
van transportsystemen, de afmetingen van de voertuigen en die van de laadeenheid,
worden beschouwd. Over de afmetingen van de voertuigen zijn in de diverse
ontwikkelingsprogramma's nog geen eenduidige beslissingen genomen. De laadeenheid
zal voor goederen- en personenvervoer verschillend zijn.

Voor de minimale buisafmetingen van
een leiding voor het transport van
personen kan het onderzoek van het
Massachusetts Institute of Technology
naar een systeem dat Subtrans is
genaamd, als leidraad worden genomen
(Thornton, 1995). Dit concept bestaat
buizen van drie verschillende grootten. De
grootste buis is bestemd voor het vervoer
van goederen en personen over grotere
afstanden en heeft een inwendige
diameter van 3,5 tot 4,5 meter, zie figuur
5.6. De minimale inwendige diameter van
een tunnelbuis die geschikt is voor het
transport van personen wordt in dit project
op 4,0 meter geschat.

Figuur 5.6 Dwarsdoorsnede van leidingtunnelbuis

Ais laadeenheid voor stukgoederenvervoer ligt het voor de hand om in eerste instantie
voor containers te kiezen, want:
1. Het is de meest gebruikte laadeenheid voor goederen.
2. Een incrementele ontwikkeling van een nieuw transportsysteem heeft de meeste kans

van slagen. Een systeem zal dus uit moeten gaan van de vervoersbehoefte van
containers en kan het zich niet permitteren om een nieuwe vervoersmarkt te creeren.

In tabel 5.5 is een overzicht gegeven van de afmetingen van de in gebruik zijnde
containers en daarbij de benodigde inwendige buisdiameter. Deze diameter is bepaald
met de stelling van Pythagoras met daarbij een opslag van 30% voor ruimte van het
voertuig en tolerantie voor de beweging van de container tijdens het transport.
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Vervoer Breedte (m) Hoogte (m) Diagonaal (m) Inwendige
diameter(m)

ISO-container 2,44 2,44 3,45 4,49
Euro-container 2,50 2,44 3,49 4,54
HiQh cube 2,44 2,90 3,79 4,93
Personen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4,00

Standaard-diameter fml Tunnels die hier in fJassen Origine/e maat t.o. v. standaard-diameter
5,80 1. Metro's in Amsterdam Kleiner

2. Metro's in Rotterdam Geliik
8,45 1. Tweede Heinenoordtunnel Kleiner

2. Tunnels in de Betuwelijn Gelijk
10,10 1. Groene Hart tunnel Kleiner

2. W.O.V. Gelijk
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Tabe/5.5 Inwendige tunneldiameters voor leidingvervoer

5.5 Voorkeursreeks van tunneldiameters

Om het aantal varianten voor de ruimtelijke ontwerpvariabele inwendige diameter, dat nu
oneindig is, te optimaliseren kan het aantal beperkt door een voorkeursreeks vast te
leggen. In deze paragraaf wordt zo'n voorkeursreeks bepaald van inwendige diameters
van tunnelbuizen die gaan worden geboord. Hiertoe worden verschillende alternatieven
gegenereerd die gebaseerd zijn op verschillende filosofieen. Uiteindelijk worden deze
tegen elkaar afgewogen en wordt er een definitieve keuze gemaakt.

Er kunnen twee verschillende typen voorkeursreeksen worden overwogen (Simons en de
Vries, 1996):
1. Een voorkeursreeks op basis van de vraag. Hierbij is het interval tussen twee

opeenvolgende minder gevraagde maten groter dan het interval bij tussen
frequentere afmetingen. Er kan een tweetal alternatieven worden beschouwd:
. gebaseerd op de indicatieve gebruikerseisen aan het ruimtelijke ontwerp uit H5
. gebaseerd op de diameterverdeling van de vraag zoals deze in H3 is beschreven
M.b.v. een totale kostenberekening voor de gehele verzameling tunnels kan er een
optimale voorkeursreeks worden bepaald die een minimum aan kosten geeft.

2. Een rekenkundige reeks, oftewel een reeks met een constante toename.
3. Een meetkundige reeks, die ontstaat als de diameter steeds met een zelfde con stante

waarde vermenigvuldigd wordt. Bivoorbeeld: 3m /4,5m /6,75m /10,13m enz. Deze
reeks wordt verder niet uitgewerkt in deze paragraaf.

5.5.1 Voorkeursreeks op basis van de vraagverdeling

Een voorkeursreeks op basis van de vraagverdeling is een voorkeursreeks die ontstaat als
er op de vraagpieken in die verdeling standaarddiameters worden gekozen. Ais gekeken
wordt naar de vraagverdeling van geplande boortunnels, zie tabel 3.6, dan kan er een
reeks ontstaan zoals die is opgesteld in tabel 5.6.

Tabe/5.6 Voorbeeld van voorkeursreeks op basis van vraagverdeling

Eigenlijk is zo'n reeks een voorbeeld van combinatie van boortunnels, zoals in paragraaf
4.3.3 is ge'introduceerd. De nadelen van de voorkeursreeks op basis van de
vraagverdelingen zijn:
1. De verdeling van de gevraagde diameters kan sterk wisselen per periode. De

standaarddiameters zouden dan dus ook mee moeten varieren, maar dan zijn het
geen standaarden meer. Dan komt het dus eigenlijk neer op het koppelen van een
beperkt aantal projecten en dat is niet de opzet van het concept.
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Diameter fm): Gebruiksdoeleinden: Maat qebaseerd Of):

4,50 Leidinavervoer Containermaat

5,95 Autonoom stadsvervoer Metro
7,75 Spoorwegen en lanazaamverkeer Enkel spoor 200 km/h
9,88 HSL en double-stack containertreinen Enkel SDoor 300 km/h

10,50 Autoweaen WeatvDe SIV
11,70 Autosnelwegen Weatvpe AI

Naam Interval (m) Stapgrootte (m) Reeks (m)
Reeks A 3-12 1 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
Reeks S 3-12 1,5 3/4,5/6/7,5/9/10,5/12
Reeks C 4-12 2 4/6/8/10/12
Reeks 0 3-12 3 3/6/9/12

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS RUlMTELlJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS

2. De verdeling van de reeds geboorde tunnels in Europa en de gevraagde diameters in
Nederland vertonen weinig overeenkomsten. Op de combinatie hiervan is dus geen
reeks te bepalen.

Op basis van deze nadelen is er gekozen voor een rekenkundige voorkeursreeks, omdat
die deze nadelen niet heeft. Een rekenkundige reeks is makkelijker voor een langere tijd
aan te houden zodat de voordelen van de standaardisatie groter worden. Deze reeks kan
eventueel nog worden aangepast aan bepaalde karakteristieken van de vraag.

5.5.2 Voorkeursreeks op basis van de gebruikerseisen

Een voorkeursreeks op basis van de gebruikerseisen kan er uitzien als in tabel 5.7 De
nadelen dit soort reeksen zijn:
1. De indicatieve diameters stemmen niet overeen met de ontwerpen die gemaakt

worden. Ze stemmen dus niet overeen met de vraag van de opdrachtgever.
2. Net als de vraagverdeling zullen ook de diameter-eisen van de gebruikers veranderen

met de tijd. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe vervoers-systemen.

Tabel 5.7 Voorbeeld van voorkeurreeks op basis van gebruikers-eisen

5.5.3 Rekenkundige voorkeursreeks

Om de optimale rekenkundige voorkeursreeks te bepalen worden eerst een aantal
alternatieven gegenereerd. Hierna wordt er een keuze gemaakt waarbij de volgende
overwegingen een rol spelen:
1. Optimalisatie van de stapgrootte.
2. Afstemming op de gevraagde diameters

5.5.3.1 Alternatieve rekenkundige voorkeursreeksen

Bij het bepalen van een rekenkundige voorkeursreeks moet gekeken worden naar het
interval waarbinnen er maten gaan worden geproduceerd en naar de grootte van de
constante toename. De alternatieve rekenkundige reeksen die zijn beschouwd zijn in tabel
5.8. weergegeven. De reeksen zijn aile vier gecreeerd rond een standaarddiameter voor
autonoom stadsvervoer, namelijk 6 meter.

Tabel 5.8 Mogelijke rekenkundige voorkeursreeksen

5.5.3.2 Optimalisatie van de stapgrootte

De afweging tussen de stapgrootten is gemaakt op basis van twee overwegingen:
1. Een grote stapgrootte geeft een zo groot mogelijke schaalvergroting.
2. Een kleine stapgrootte geeft kleinere overdimensioneringen t.o.v. de optimale

doorsnede.
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Diameter (m) Gebruiksdoe/einden
I. 3,0 Utilitaire infrastructuur, leidingen voor bulktransport en dwarsverbindingstunnels
II. 4,5 Leidingvervoer van personen en containers
III. 6,0 Autonoom stadsvervoer
IV. 7,5 SpoorweQen en lanQzaamverkeer
V. 9,0 HSL en double-stack containertreinen
VI. 10,5 Autowegen
VII. 12,0 Autosnelwegen
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Deze twee aspecten geven aanleiding om een reeks te kiezen met een stapgrootte van
1,5 of 2 meter en dus blijven de reeksen B en Cover.

5.5.3.3 Afstemming op de gevraagde diameters

Een optimalisatie van de keuze van de reeks kan plaats vinden door te kijken welke
gebruiksdoeleinden er per standaardmaat door heen passen en welke gevraagde
diameters er onder welke standaarddiameter vallen.

In de tabellen 5.9 en 5.10 is per diameter uit de reeksen B en C aangegeven voor welke
gebruiksdoeleinden deze bij uitstek geschikt is. De indelingen zijn gemaakt op basis van
de doorsnede-eisen uit paragraaf 5.4
en de informatie die over
tunnelprojecten is verzameld in H3.
De verdeling van de gebruikers over
de diameters van reeks B staat
uitgebeeld in figuur 5.7.

De overwegingen, die gebruikt zijn bij
het bepalen van deze overzichten,
zijn:
1. De diameter die nodig is voor de

HSL is variabel met de snelheid
van de trein. De
standaarddiameter geeft dus een
beperking aan hoe hard er in de
tunnel gereden mag worden.

2. Autowegen, autosnelwegen en
wegen voor langzaamverkeer
kunnen iets geknepen worden.
Het gevolg hiervan is een
capaciteitsverlaging (Kwak,
1996).

3. Een personentrein past door 7,50
meter, hetgeen blijkt uit de
plannen die zijn gemaakt voor de
boortunnels onder Delft met een
inwendige diameter van 7,20
meter (SOVI, 1993).

i"
'i

15,00

~
~
.~
11

13,50

~.s

12,00

10,50

9,00

7,50

8,00

4,50

3,00

Gebruiksdoeletlden van de tunnel

Figuur 5.7 Overzicht gebruikers in reeks C

Tabe/5.9 Gebruiksdoe/einden voor de diameters uit reeks B
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Diameter (m) Gebruiksdoe/einden
A. 4,0 Utilitaire infrastructuur en leidingen voor vervoer van personen, containers en bulkgoederen
B. 6,0 Autonoom stadsvervoer
C. 8,0 Spoorwegen en langzaamverkeer
D. 10,0 HSL en autowegen
E. 12,0 Autosnelwegen

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS RUIMTELlJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS

Tabe/5.10 Gebruiksdoe/einden voor de diameters uit reeks C

5.5.3.4 Definitieve keuze van de rekenkundige voorkeursreeks

De voorkeursreeks C heeft t.o.v. reeks B de volgende nadelen:
1. Diameter I is waarschijnlijk krap voor leidingvervoer en groot voor utilitaire doeleinden.
2. Diameter III is te groot voor spoorwegen en langzaamverkeer.
3. Diameter IV is te groot voor HSL.
4. Double stack container vervoer met treinen heeft een diameter nodig van 8,55 meter.

Dit vervoer moet door een tunnel met diameter C IV, hetgeen zeer nadelig is LV.m.
overdimensionering.

Op basis van deze nadelen is voor reeks B gekozen. Deze voorkeursreeks heeft ook nog
de volgende voordelen:
1. De diameters I, II en IV van reeks B sluiten goed aan op de gebruikseisen. Vooral in

deze diameters lijkt standaardisatie interessant omdat:
. Het gaat om een aantal kleinere trajecten waarbij koppeling een groter effect

heeft doordat de snijdelen van de TBM niet na een project al zijn versleten en
omdat de het schaaleffect van de segmentproduktie nog niet uitgewerkt is.

. Een kleine diameter in het algemeen voor boren interessant is.
2. Diameter V lijkt is een mooi compromis tussen de diameters voor de Betuwelijn en de

HSL.
3. Er is gekozen voor een rekenkundige voorkeursreeks, omdat het onderzoek anders te

specifiek wordt. Het project behelst echter een haalbaarheidsanalyse en geen
voorbereiding van de uitvoering van het standaardisatie-concept.

4. Hij komt in grote lijnen overeen met de reeksen aan diameters die in andere
kostenonderzoeken zijn beschouwd. Dit heeft als voordeel dat er makkelijk met
andere berekeningen vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Deze onderzoeken zijn:
. TEC/MotMacDonald (1993) bekeken tunnels met de volgende inwendige

diameters: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 10,0 en 11,0 meter. Deze diameters hadden zij
gekozen, omdat ze de meest gangbare gebruikte maten voor rail- en wegtunnels
zijn.

. De STUVA (1978) bepaalde de volgende standaarddoorsnede: 4,5/6,0/ en 7,5
meter, zie figuur 5.8.
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Rguur 5.8 Standaarddoorsneden gehanteerd door het STUVA (1978)

5.5.4 Keuze van de voorkeursreeks

In deze subparagraaf zal een keuze worden gemaakt voor een bepaald type
voorkeursreeks. De altematieven zijn:
1. een willekeurige reeks gebaseerd op de vraagverdeling, zie paragraaf 5.5.1
2. een willekeurige reeks op basis van de gebruikerseisen, zie paragraaf 5.5.2
3. een rekenkundige reeks, die in paragraaf 5.5.3 uit een aantal altematieven is gekozen

op basis van de aansluiting op de vraagverdeling en de gebruikerseisen

Bij het uitwerken van het standaardisatie-concept staat de afweging tussen
standaardisatie en optimalisatie centraal. Deze afweging komt ook weer terug in de keuze
van de voorkeursreeks in deze sub-paragraaf. De keuzecriteria waarop deze keuze is
gebaseerd zijn namelijk:
1. Minimaliseren van overdimensionering
2. Duurzaamheid van de reeks t.b.v. hergebruik van de TBM en minimalisatie van

overdimensionering in de toekomst.

Deze keuzecriteria zullen worden besproken en op basis daarvan zal er een keuze
worden gemaakt voor een voorkeursreeks.
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5.5.4.1 Minimaliseren van overdimensioneringen

Om bij de keuze van de voorkeursreeks de kans op overdimensioneringen te
minimaliseren moet de reeks aansluiten op de gevraagde tunneldiameters van nu en in de
toekomst. De opdrachtgevers gevraagde tunneldiameters worden in de praktijk door de
bepaald door een minimale diameter te bepalen die is gebaseerd op het PVR van het
gebruiksdoeleind en de minimale boogstraal in het tunneltraject. Ais indicatie voor de
gevraagde tunneldiameters kunnen dienen:
1. de vraagverdeling van de geplande boortunnels in Nederland
2. de indicatieve diameters die het Klvl (1993) heeft opgesteld per gebruiksdoeleind

Het grote probleem bij het bepalen van een voorkeursreeks op basis van minimalisatie
van de overdimensionering, is dat er geen eenduidig beeld kan worden gecreeerd over de
toekomstig gevraagde diameters. Dit heeft de volgende redenen:
1. Verschillende tunnels voor hetzelfde vervoersinfrastructuursysteem kunnen

verschillende optimale diameters hebben. Dit komt doordat:
. Er zijn nog geen standaarden voor al het rijdend materieel, waardoor bijvoorbeeld

de metro's van Amsterdaam en Rotterdam verschillende optimale diameters
hebben.

. De optimale diameter verschilt per project zelfs bij standaardisatie van het PVR
door verschillen in de minimale boogstraal.

. Bij optimalisatie van de inwendige diameter speelt naast het PVR ook nog de
prestatie van de tunnel een rol. Voor hetzelde doeleind kan in verschillende
situatie verschillende optimale diameters worden gevonden, doordat bijvoorbeeld
de snelheid waarmee gereden kan worden verschilt.

2. De ontworpen diameters uit de vraagverdeling en de indicatieve diameters van de
gebruiksdoeleinden verschillen onderling. Het Klvl zegt ook al nadrukkelijk bij het
presenteren van de indicatieve diameters dat deze niet zijn bedoeld voor
ontwerpdoeleinden.

3. De verdeling van de reeds geboorde tunnels in Europa en de gevraagde diameters in
Nederland vertonen weinig overeenkomsten. Op de combinatie hiervan is dus geen
reeks te bepalen.

5.5.4.2 Duurzaamheid van de reeks

Duurzaamheid van de reeks dient te worden nagestreefd teneinde:
1. hergebruik van TBM's met dezelfde diameter over een lange tijd mogelijk te maken
2. overdimensionering in de toekomst te voorkomen

T.a.v. de duurzaamheid hebben de reeksen gebaseerd op de gebruikerseisen en op de
de vraagverdeling de volgende nadelen:
1. De verdeling van de gevraagde diameters kan sterk wisselen per periode.
2. De diameter-eisen van de gebruikers zullen veranderen met de tijd. Bijvoorbeeld door

het ontwikkelen van nieuwe vervoers-systemen.

5.5.4.3 De gekozen voorkeursreeks

Er is gekozen voor een rekenkundige reeks, zie figuur 5.9. Dit is in eerste instantie gedaan
vanwege de nadelen van de twee alternatieven:
1. er kan geen eenduidige reeks worden bepaald op basis van de gebruikerseisen, de

vraagverdeling of een combinatie daarvan
2. de gebruikerseisen en de vraagverdeling zal zullen varieren met de tijd waardoor de

duurzaamheid van de reeks in het geding komt

53



RUIMTEUJK ONTWERP VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

4,50m

n G.OOm
I I

I

g,OOm
I

10.50m I

~l
H.D.K. t'\AJC IWO n.

.-------.-----

?,50m

YerbindingostUftlMl

----------_._-.-..

12,OOm

Figuur 5.9 Overzicht van de tunneldoorsneden van de gekozen voorkeursreeks

Deze rekenkundige reeks heeft in dit geval geen produktietechnische voordelen, zoals dat
bij de rekenkundige reeksen bij andere produkten wel vaak het geval is. De reeks heeft
echter wel het voordeel dat het feit dat hij er netjes uitziet bij kan dragen aan de
duurzaamheid van de reeks. Hiemaast heeft hij de volgende niet onbelangrijke praktische
voordelen voor het vervolg van het onderzoek:
1. Er kan gemakkelijk mee worden gerekend vanwege de afgeronde getallen. Dit gemak

past bij de conceptuele aanpak van dit onderzoek.
2. Er is een mogelijkheid tot het maken van vergelijkingen met andere

kostenonderzoeken die dezelfde standaarddiameters hanteren. namelijk
TEC/MotMacDonald (1993) en de STUVA (1978). Het feit dat deze instanties dezelfde
standaarddiameters hebben gekozen geeft trouwens aan dat deze reeks goed
aansluit bij de gebruikerseisen.

3. Er kan gemakkelijk een terugkoppeling worden gemaakt naar de markt. omdat de
vraagverdeling ook met constante diameter-intervallen is aangegeven.

54



STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN BOORTUNNELS

6. Constructief on twerp van boortunnels
6.1 Inleiding

Om het constructief ontwerp van de
ontwerpvariabelen worden beschouwd:
1. de liningtechniek.
2. het ruimtelijk segmentontwerp
3. het constructief segmentontwerp

tunnelbuis te bepalen moeten de volgende

In paragraaf 6.2 worden de verschillende liningtechniek-varianten besproken. Er wordt
stap voor stap een liningtechniek gekozen, zodat het aantal mogelijke ontwerpvarianten
beperkt wordt. Het onderzoek kan dan worden gericht op standaardisatie van uit
gewapend betonnen segmenten opgebouwde boortunnels. In de paragrafen 6.3 en 6.4
worden de ruimtelijke en de constructieve segmentontwerp-variabelen besproken. Voor de
diameter-onafhankelijke varia belen wordt tijdens het bespreken ook een standaard
bepaald. De diameter-afhankelijke variabelen worden in paragraaf 6.5 geconcretiseerd per
diameter uit de in hoofdstuk 5 bepaalde voorkeursreeks.

6.2 De liningtechniek

De primaire functie van een tunnellining is weerstand bieden tegen de gronddruk en indien
de tunnel geheel of gedeeltelijk in het grondwater ligt, waterdruk. Tijdens de aanleg van
de tunnel dient de lining ook de reactiekrachten van het schild op te nemen.

In deze paragraaf komen een drietal karakteristieke variabelen aan bod die de aard van
de liningtechniek bepalen. De liningtechnieken kunnen namelijk verschillen in:
1. het aantal wanden waaruit de tunnelbuis is opgebouwd
2. de opbouw van de lining
3. het materiaal waaruit de lining bestaat

Per variabele zal er een oplossing worden gekozen zodat er een type boortunnel ontstaat
waar dit standaardisatie-onderzoek verder op wordt gericht. Tenslotte zal worden
aangeduid wat de gekozen liningtechniek is.

6.2.1 Aantal wanden

De beschikbare liningtechnieken zijn, naar het aantal wanden waaruit ze zijn opgebouwd,
in twee hoofdgroepen in te delen:
1. Meerwandige systemen, zie figuur

6.1. Hierbij wordt de totale lining
opgebouwd uit twee of meer wanden.
De noodzaak van de tweede wand is
gelegen in het feit dat het in het
verleden moeilijk bleek te zijn om een
waterdichte enkelwandige lining te
maken. Tegenwoordig worden nog
wet ter plaatse tweede wanden
gestort voor brandwerendheid,
bijvoorbeeld bij de Tokyo Bay tunnel
in Tokyo.

ANSA TZFlAECHEN
DER VORTRlE8SPRESSEN

Figuur 6.1 Dubbelwandige lining
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2. Enkelwandige systemen, zie figuur
6.2. Tegenwoordig zijn waterdichte
enkelwandige systemen technisch
mogelijk. Hiervoor is een tweetal
ontwikkelingen verantwoordelijk:
. een betere beheersing van de

toleranties
. de ontwikkeling van betrouwbare

neopreen profielen en hydrofiel
rubber

i1J6'00

DET AIL A

Rguur 6.2 Enkelwandige Hning

Bij de in dit onderzoek beschouwde tunnels wordt uitgegaan van een enkelwandig
systeem. Deze worden thans het meest toegepast omdat het over het algemeen de
goedkoopste oplossing biedt.

6.2.2 Liningopbouw

De volgende liningopbouw-methoden kunnen worden onderscheiden (zie figuur 6.3):
1. Pipe jacking. Hierbij worden geprefabriceerde pijpen, die de definitieve lining vormen,

voorwaarts geduwd vanuit een startschacht. Over langere afstanden wordt er met
tussenstations gewerkt. Met deze methode kunnen tunnels worden aangelegd met
een diameter tot ongeveer 4 meter, omdat anders de krachten, die nodig zijn om de
pijpen naar voren te drukken, te groot worden.

2. Segmentale lining. Hierbij is de lining opgebouwd uit ringen die in een aantal
segmenten zijn opgedeeld. De ringen worden ge.installeerd d.m.v. boutverbindingen in
de bescherming van de staart van het schild. De lining-elementen zijn geprefabriceerd
en worden getransporteerd naar de plaats waar ze vervolgens worden
gepositioneerd.

3. "In situ" lining. Deze lining behoeft geen prefabricatie, maar wordt meteen binnen het
schild gestort. De meest moderne en veelbelovende variant is geextrudeerd beton,
waarbij het beton onder druk wordt aangebracht. De Industriele tunnelbouwmethode
(ITM) van de stichting ISDS is gebaseerd op dit principe.
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Figuur 6.3 Overzicht liningopbouw-methoden
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Voor de opbouw van de linings van de te beschouwen boortunnels wordt uitgegaan van
segmentale linings. Hier is voor gekozen omdat:
1. dit de meest toegepaste methode is bij tunnels boven de 3 meter, de tunnels waarop

dit onderzoek gericht is
2. bij deze methode het schaaleffect bij standaardisatie het best merkbaar is door de

vergroting van het aantal te produceren segmenten

6.2.3 Materiaal

De prefab segmenten die de enkelwandige lining gaan vormen kunnen gemaakt worden
van de volgende materialen:
1. Taai gietijzer. Gietijzer wordt tegenwoordig nog slechts toegepast in combinatie met

gewapend betonnen segmenten:
. op plekken waar de dwarsverbindingen tussen twee tunnelbuizen zijn

geprojecteerd, omdat de gietijzeren segmenten gemakkelijk uitneembaar zijn
. in bochten, omdat daar de excentrische reactiekrachten van het schild moeten

worden opgevangen en gietijzer daarvoor beter geschikt is
2. Staal. Relevante toepassingen hiervan zijn alleen te vinden in dubbelwandige

liningtechnieken.
3. Gewapend beton. Door technische ontwikkelingen, zoals voldoende nauwkeurige

produktie en ontwikkeling van geschikt voegmateriaal, is het mogelijk geworden
segmenten te maken van gewapend beton.

Er wordt uitgegaan van gewapend betonnen segmenten, zowel op de rechte stukken als
in de bochten. Deze segmenten worden tegenwoordig het meest toegepast, vanwege hun
goede prijs-prestatie verhouding.

6.2.4 De gekozen liningtechniek

In deze paragraaf is een liningtechniek gekozen. Deze kenmerkt zich door de volgende
karakteristieken:
1. een enkelwandig systeem
2. een liningopbouw uit segmenten ge.installeerd m.b.v. boutverbindingen
3. segmenten gemaakt van gewapend beton

6.3 Ruimtelijk segmentontwerp

Het ruimtelijk segmentontwerp is afhankelijk van:
1. De vorm van de ring waarvan het deel uitmaakt.
2. De opbouw van de ring, ottewel de manier waarop de ring in segmenten is

onderverdeeld.

Er zal net als bij de liningtechniek voor een aantal variabelen keuzes worden gemaakt om
het aantallining-varianten te beperken.

6.3.1 Ringvorm

De ringvorm, die voor een belangrijk deel het segmentontwerp bepaalt, is afhankelijk van:
1. De vorm van de ringverbindingen
2. De breedte van de ring
3. De geometrie van de ring
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6.3. 1.1 Vorm van de ringverbindingen

De verbindingen tussen opeenvolgende
segmentringen kunnen verschillende vormen
hebben:
1. Een lining die bestaat uit segmenten die

spiraalsgewijs worden ge'installeerd. Er
ontstaan dus niet echt ringen. Men gebruikt
deze liningvorm wel om een meer continue
installatie-volgorde te verkrijgen. Zie figuur 6.4.

2. Exact cirkelvormige verbindingen tussen de
ringen om de krachten uit de cilinders zo
regelmatig mogelijk te verdelen

Rguur 6.4 Uning met spiraalsgewijze
segmentopbouw

Er is gekozen voor cirkelvormige verbindingen tussen de ringen, vanwege de regelmatige
krachtsafwikkeling. Deze ringverbindingsvorm wordt mede daarom het meest gebruikt in
continentaal Europa.

6.3.1.2 Breedte van de ring

In principe wordt de breedte zo groot mogelijk gekozen om een grote voortgangssnelheid
te verkrijgen. Hij wordt echter beperkt door:
1. de maximale lengte die de vijzels kunnen hebben LV.m. met het gevaar van uitknikken
2. de ruimte die nodig is voor het transport en het plaatsen van de segmenten
3. het maximale gewicht dat door de erector kan worden gehanteerd

De breedte varieert met de diameter van de tunnel. De ringen in dit onderzoek zullen een
breedte hebben die met de diameter varieert tussen de gebruikelijke breedtes van 1,2 tot
1,8 meter.

6.3.1.3 De geometrie van de ring

Om de tunnel het gewenste alignment te geven is het noodzakelijk ringen met een taps
verloop te plaatsen. Door verschillende conische ringen achter elkaar te plaatsen kunnen
bochten in het horizontale en in het verticale vlak worden gemaakt. Een combinatie van
beide is ook mogelijk, zodat ruimtelijke krommingen kunnen worden gecreeerd. Er zijn vier
verschillende systemen beschikbaar, zie figuur 6.5. Deze systemen bestaan uit:
A) een parallelle ring voor rechte stukken en een draaibare conische ring voor bochten

naar links en naar rechts
B) een parallelle ring voor rechte stukken en twee conische ringen voor bochten naar

links en naar rechts
C) twee conische ringen voor bochten naar links en naar rechts, die achter elkaar

worden gezet voor rechte stukken
D) een conische ring die 3600 draaibaar is zodat hij bochten kan maken in aile richtingen

en rechte stukken kan vormen door de achterelkaar liggende ringen steeds 1800 te
draaien.
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Figuur 6.5 VerschUlende ring-geometrie-systemen

De system en met de parallelle ringen worden veel in Japan toegepast en de systemen
met alleen conische ring en vooral in Europa. Ais we uitgaan van de in Europa toegepaste
systemen blijven dus systeem C) en D) over. We kiezen hier voor twee, omdat dat voor de
Tweede Heinenoordtunnel ook is gedaan.

De tapsheid van de ring moet aan de volgende eisen voldoen:
1. Er moet de gewenste boogstraal mee kunnen worden gemaakt. Ais maatgevende

boogstraal wordt de minimale genom en die door het infrastructuursysteem, dat van de
betreffende standaardtunnel gebruik maakt, wordt opgelegd. De minimale boogstraal
geeft de grootste tapsheid en een tunnel moet wet deze boogstraal kunnen maken als
het vervoerssysteem dat wi!.

2. Op een recht stuk moet de lining niet te veel uitsteken, omdat het dan het profiel van
vrije ruimte verkleint.

Zie voor de definitie van tapsheid figuur 6.6. De vereiste minimale tapsheid kan worden
bepaald met de volgende formule:

15m

I

k,

1

I
'0
I

I

I

B X Dtunnetring
fmin =

Rboog

---t!L

Figuur 6.6 Definitie tapsheid

de minimale tapsheid om de boogstraal te kunnen maken
de breedte van de ring
de (inwendige) diameter van de tunnel
de maatgevende boogstraal

6.3.2 Ringopbouw

Om de ringopbouw te bepalen moeten er keuzes gemaakt worden t.a.v. de volgende
ontwerpvariabelen:
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1. Het te hanteren hoofdsysteem.
2. De hoofdvorm van de segmenten.
3. Het aantal segmenten waaruit een ring opgebouwd wordt.
4. Verbindingen.
5. Het type segment dat gebruikt gaat worden.
6. Detaillering van de voegen.

6.3.2. 1 Hoofdsysteem

Er is voor een lining opgebouwd uit betonnen segmenten een tweetal hoofdsystemen
mogelijk:
1. een systeem met sluitstuk
2. een systeem zonder sluitstuk

Vroeger hadden aile liningsystemen een sluitstuk. Een ringsysteem zonder sluitstuk werd
ge"introduceerd met de komst van trapezo"idale segmenten. Door deze trapezo"idale vorm
kan het laatste segment van een ring namelijk gemakkelijk ingeschoven worden. De ring
moet dan wel altijd uit een even aantal segmenten zijn opgebouwd.

Zowel een systeem met als een systeem
zonder sluitstuk hebben per ring verschillende
segmentvormen: .
1. Bij een systeem met sluitstuk bestaat een

ring uit A-, B- en K-segmenten, zie figuur
6.7. De B-segmenten hebben een andere
vorm dan de A-segmenten, omdat anders
het sluitstuk, een K-segment dat kleiner is
en een conische vorm heeft, niet goed
past.

2. Door de conische vorm van de ring hebben
ook aile trapezo"idale segmenten in de ring
een andere vorm. Bij deze segmenten zijn
nog wet de segmenten in het midden van
de conische vorm aan elkaar gelijk.

@

@

@

.,
@

Figuur 6.7 Hoofdsysteem met sluitstuk

Bij grotere tunnels wordt uit installatie-technische overwegingen meestal voor een systeem
met sluitstuk gekozen. Dit is voor de tunnels uit dit onderzoek ook gedaan, omdat die tot
de categorie grote tunnels kunnen worden gerekend.

6.3.2.2 Hoofdvorm van de segmenten

Ringen met cirkelvormige verbindingen kunnen m.b.v. segmenten worden opgebouwd met
de volgende hoofdvormen, zie figuur 6.8:
1. rechthoekig
2. trapezo"idaal
3. parallello"idaal

Er wordt vaak voor de rechthoekige vorm gekozen wederom om installatietechnische
redenen. In dit onderzoek zullen ook slechts rechthoekige segmenten worden beschouwd.
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Figuur 6.8 Verschillende segmentvormen

6.3.2.3 Aantal segmenten per ring
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Rechthoekig

Het aantal delen waaruit de cirkel is samengesteld en de diameter van de tunnel bepalen
de lengte van de segmenten. Er wordt bij de keuze van het aantal segmenten per ring
gestreefd naar een bepaalde lengte. Invloedsfactoren die de keuze voor deze lengte
bepalen zijn:
1. De ruimte benodigd voor het transport en het plaatsen van de segmenten. Er zijn

minstens vier segmenten in een ring nodig. Anders worden de segmenten te groot en
wordt het onmogelijk om ze in het schild te krijgen en zo te manoeuvreren dat ze
kunnen worden ge'installeerd. Normaliter worden vijf of meer segmenten gebruikt. In
de Japanse ontwerp-praktijk wordt gestreefd naar een segmentlengte van 4 meter.

2. Het maximale gewicht dat door de erector kan worden gehanteerd. Deze factor
verliest zijn invloed bij de afweging, omdat de segmenten niet langer met de hand
worden geplaatst.

3. Het aantal handelingen dat bij de fabricage en de montage moet worden verricht. Een
hoger aantal segmenten verhoogt de installatietijd.

4. De krachtswerking in de elementen. In slechte grond is een groter aantal
dwarsverbindingen bruikbaar, omdat er kosten worden bespaard op de wapening. De
verbindingen tussen de segmenten werken namelijk als momenten-nulpunt, waardoor
de maximale momenten kleiner worden.

Bij een systeem opgebouwd uit rechthoekige segmenten met een sluitstuk wordt de lengte
van de segmenten, en hierdoor dus het aantal delen waaruit de ring het best kan worden
opgedeeld, bepaald door de boutverbindingen in de langsrichting. Deze moeten namelijk
regelmatig over de ring verdeeld worden, zodat de ring gedraaid kan worden te rwij I de
boutgaten toch altijd in elkaars verlengde blijven liggen. Zie ook figuur 6.7.

Gewoonlijk zitten er drie bouten in een groot A- of B-segment en een in het sluitstuk, het
K-segment. Het aantal boutgaten is dus: n*3 + 1. Hierin is n het aantal grote segmenten.
De lengte van de segmenten wordt dan:

7rxD
Lsegment = 3 x (n x 3) + 1

Waarin:

7rxD
LS/uitstuk = (n x 3) + 1

Lsegment
Ls/uitstuk
D
n

de lengte van een groot A- of B-segment
de lengte van het sluitstuk
de inwendige diameter van de tunnel
het aantal grote segmenten

=
=
=
=
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6.3.2.4 Verbindingen

De redenen om segmenten met elkaar te verbinden zijn:
1. Stabiltiteit tijdens de montage.
2. Krachtsoverdracht tussen de segmenten.
3. Initiele indrukking van de afdichtingsprofielen t.b.v. de waterdichtheid.

Er kunnen bij een enkelwandige segmentale lining twee verschillende montagetechnieken
worden toegepast om de segmenten aan elkaar te verbinden:
1. Geboute en gegroute lining. De segmenten worden hierbij binnen het schild met

boutverbindingen verbonden. De ring krijgt hierdoor een kleinere uitwendige diameter
dan de diameter van het schild en de spleet die daardoor ontstaat dient te worden
opgevuld met grout.

2. Expanded lining. Dit type lining wordt achter het schild opgebouwd en m.b.v. de
passieve gronddruk in omtreksrichting voorgespannen, waardoor er geen
verbindingsmiddelen hoeven te worden toegepast. Het kan alleen worden gebruikt in
cohesieve, weinig doorlatende gronden, die in staat zijn enige tijd te blijven staan
zonder de steun van een lining.

De geboute en gegroute lining is het type dat in de Nederlandse slappe grond het best
toepasbaar is. Mogelijke verbindingsmethoden zijn per richting:
1. In omtreksrichting: een rechte, kromme of schuine bout. In deze richting moeten

momenten worden overgebracht door de bouten en deze zijn dus zeer belangrijk.
2. In langsrichting: een rechte, kromme, schuine of geen bout of een deuvel. Vaak is er

alleen een dwarskracht en hierdoor kan een deuvel volstaan. Deze verbinding is
minder kritisch dan de verbinding in omtreksrichting.

Het type boutverbinding wordt varia bel gehouden. Zie voor voorbeelden van de bout-typen-
figuur 6.9.

GROSSER BELT (1989)

t~.-
U-BAHN NUERNBERG 1961-
GROSSER BELT (1989)

$AtW"l.ER WIlHELMSBRUG 0911.) SAHMlER WlLHELMSBRUG 0911.)

In omtreksrichting In langsrichting

Figuur 6.9 Verschillende bout-typen

6.3.2.5 Type segment

De segmenten kunnen zowel met als zonder cassetten worden uitgevoerd. Cassetten zijn
uitsparingen in het beton waarin de bouten kunnen worden bevestigd. In dat geval worden
de segmenten box-segmenten genoemd, zoals in figuur 6.10 te zien is. Deze
segmentvorm komt voort uit de ontwikkeling van de betonnen segmenten uit stalen
segmenten. Stalen segmenten worden namelijk meestal in de vorm van box-segmenten
ontworpen. De keuze tussen beide altematieven hangt af van:
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1. de detaillering van de wapening
2. de verbindingsmethode tussen de elementen
3. de bekisting
4. de belasting op de elementen

Box segment

Rguur 6.10 Segment-typen

Zonder C8ssetten

Bij diameters groter dan 10 meter worden vaak box-segmenten gebruikt. Om het
segmentontwerp en de bekisting eenvoudig te houden, en op die manier de produktie
goedkoop, is gekozen voor het type zonder cassetten. Bij dit segmenttype worden voor de
boutverbindingen verankerde stalen doosjes ingestort.

6.3.2.6 Detaillering van de voegen

De detaillering van de voegen is van belang Lv.m.:
1. De afdichting. Voor de waterdichtheid van

de voegen zijn twee hoofdtypen afdichting
mogelijk:
. Neopreen-profielen, zie figuur 6.11.

Deze worden afgedicht door het
indrukken met verbindingsmiddelen en
vijzels.

. Hydrofiel rubber. Dit is een rubbersoort
die in contact met water een factor 7
tot 10 in volume vergroot en hierdoor
afdichting verzekert.

De segmenten worden vaak aan de
binnenzijde van een groef voorzien om in
noodgevallen een afdichting te kunnen
maken.

2. De krachtsoverdracht.

avant compression itunc.ie

Figuur 6.11 Neopreen profiel

De voorkeur gaat in dit onderzoek uit naar neopreen profielen, omdat deze ook bij de
afdichting van afgezonken tunnels wordt gebruikt. Er is derhalve in Europa meer ervaring
mee opgedaan dan met hydrofiel rubber. In Japan is dit juist andersom.

6.4 Constructief segmentontwerp

Het constructief segmentonwerp wordt voor een groot deel bepaald door de eisen die aan
het constructief ontwerp van de lining als geheel worden gesteld. Dit zijn:
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1. Sterkte om weerstand te bieden aan belastingen. Deze belastingen zijn druk en
buiging.

2. Flexibiliteit om zettingen in de ondergrond te kunnen volgen.
3. Waterdichtheid.
4. Duurzaamheid. De vereiste duurzaamheid ligt meestal tussen 50 en 100 jaar. De

belangrijke onderdelen in zake de duurzaamheid zijn het beton, de wapening en de
waterdichtheid.

Voor het constructief ontwerpen van de lining worden vaak modellen gebruikt waarmee
het gedrag van de lining in combinatie met de grond weergeven.

In deze paragraaf worden de eisen op de onderdelen van het constructief ontwerp
gespecificeerd. Een deel wordt echter variabel gehouden. Pas bij de bepaling van de
standaardisatie-concepten wordt er een waarde voor bepaald. Het gaat hierbij om de
volgende factoren:
1. de betonkwaliteit
2. de liningdikte
3. de wapening

6.4.1 De betonkwaliteit

De ontwerpeisen die invloed uitoefenen op de keuze van de betonkwaliteit zijn:
1. Duurzaamheid. Deze wordt bedreigd door schadelijke stoffen in het grondwater

kunnen het beton kunnen aantasten. De samenstelling van beton kan aangepast
worden en het grout in de staartspleetvulling kan met een goede samenstelling (bijv.
C;3A-rijkcement) als extra bescherming dienen.

2. Waterdichtheid. Hieruit volgen eisen aan de permeabiliteit van het beton. Dit vormt
over het algemeen geen problemen voor de tunnellining.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van betonkwaliteit 845. Dit wil zeggen dat de
kubusdruksterkte gelijk is aan 45 N/mm2. De betonkwaliteit wordt in de ontwerppraktijk niet
gevarieerd. Verschillen in belastingssituaties worden opgevangen door een andere
constructiehoogte of een verschillend wapeningspercentage. Er zal in dit onderzoek
worden uitgegaan van 845.

6.4.2 De liningdikte

Voor de bepaling van de dikte zijn de volgende eisen van belang:
1. Sterkte om in combinatie met de wapening weerstand te bieden aan:

. De krachtswerking. Deze wordt bepaald door de diepteligging, het soortelijk
gewicht van de bovenliggende grondlagen en van de grondwaterstand. Over het
algemeen zijn normaalkrachten hoog en de buigende momenten laag.

. De vijzelkrachten uitgeoefend bij het voortduwen van de T8M. In bochten zijn
deze maatgevend.

2. Waterdichtheid. Hieruit volgen ook eisen aan de dikte van het segment.
3. Afstemming op de verbindingen. Er moet rekening gehouden worden met zowel de

krachtsoverdracht als de detaillering van de voegen.
4. Ruimte bieden aan de wapeningskooi. Om gebruik te kunnen maken van een

standaardbekisting per standaarddiameter zal de wanddikte van de lining gelijk
moeten blijven. Verschillen in belasting of grondgesteldheid moeten dan door
verandering in de wapening worden opgenomen. Deze wapening moet dan nog wel in
de betondoorsnede passen.
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De dikte varieert in de praktijk tussen 250 en 500 mm en varieert ook enigszins met de
diameter van de tunnel. Ais eerste schatting kan genomen worden een waarde van
ongeveer D/20.

In de praktijk rond men de liningdikte van boortunnels vaak at op 50 mm. Deze atronding
komt voort uit:
1. de gewoonte om een dikte nemen van een voorbeeldontwerp, die ook een dikte heeft

die op 50 mm is atgerond
2. de hoge berekeningskosten voor optimalisatie van de tunneldikte
3. de tijdsdruk bij het ontwerpen a.g.v. opleverdata, waardoor men geen tijd meer neemt

om de dikte te optimaliseren

6.4.3 Wapening

Er zijn voor het opnemen van spanningen twee soorten wapening nodig. Deze soorten
wapening zijn:
1. de hootdwapening
2. de detailwapening

Hieronder worden de deze wapeningsdelen besproken. Vervolgens wordt er nog wat over
de wapening als totaal vermeld.

6.4.3.1 Hoofdwapening

In de tunnelbuis ontstaat buiging. Beton kan zonder wapening zeit de trek die door de
buiging aan een van de beide zijden optreedt niet opnemen. Om de buiging in de
segmenten op te nemen is wapening nodig in twee richtingen:
1. in omtreksrichting, dus tangentiaal
2. in langsrichting, dus axiaal

De buiging wordt in omtreksrichting veroorzaakt door een verschil in horizontale en
vertikale grondspanningen. Door dit verschil treedt ovalisering van de tunnelring op, zie
figuur 6.12. In Nederlandse omstandigheden is vanwege de slappe grond altijd wapening
nodig.

HOOGOVAlE VERVORMING BREEDOVAlE VERVORMING

Figuur 6.12 Ovalisering van de tunnelbuis

De grootte van de buigende momenten wordt bepaald door:
1. De grootte van de spanningen. Deze wordt bepaald door de diepteligging, het

soortelijk gewicht van de bovenliggende grondlagen en van de grondwaterstand.
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2. De grootte van het verschil tussen de horizontale en vertikale spanningen. Dit verschil
is per grondsoort verschillend en wordt gegeven door het een verhoudingsgetal, de K-
waarde.

De wapening in omtreksrichting ligt lengte-richting van het segment. Gebruikelijke
percentages zijn 0,2 a 0,3. Deze percentages zijn onder en boven in de doorsnede van
het segment gelijk. In Japan nemen ze een wapeningspercentage in de orde grootte van
1% onder en boven. In totaal is dit in combinatie met detailwapening 3%. Ditis aanzienlijk
meer dan in Europa en dit komt omdat daar het staal goedkoper is. Ze kunnen met deze
grotere hoeveelheid staal de segmenten dunner maken.

In figuur 6.13 staan de berekende en gemeten spanning in de binnen- en buitenwapening
van een tunnelmantel uitgebeeld.

Rguur 6.13 Spanning in de binnen- en buitenwapening van een tunne/mantel

In langsrichting van de lining wordt de buiging veroorzaakt door de liggerwerking van de
tunnelbuis. Voor het opnemen van deze buiging is minder wapening nodig dan in
omtreksrichting. Dit komt doordat de voegen in de constructie dichter bij elkaar liggen. De
voegen werken als scharnieren, die momenten-nulpunten veroorzaken en het maximaal
buigend moment reduceren. Er kan worden uitgegaan van een vereiste hoeveelheid
wapening die ongeveer de helft is van die in omtreksrichting.

Om bros bezwijken te voorkomen moet het wapeningspercentage aan beide zijden en in
twee richtingen voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Het betonstaal moet na scheurvorming de trekkracht uit het beton kunnen ovememen,

zodat de balk na scheuren niet direkt bezwijkt. Anders heeft wapenen in het geheel
geen zin. Deze eis leidt tot een minimum wapeningspercentage. Het minimum
wapeningspercentage voor 845 bij gebruik van wapeningsstaal Fe8 500 is 0,21%.

2. Het betonstaal moet vloeien voordat het beton bezwijkt. Dit is nodig om een grote
vervorming zichtbaar te laten zijn als waarschuwing voordat de constructie bezwijkt,
zodat dat bezwijken niet onverwacht gebeurt. Er zit dus een maximum aan de toe te
passen hoeveelheid wapening. Het maximum wapeningspercentage voor 845 en FeB
500 is 2,48%.

3. Deze verdeling kan worden gebruikt, naast die van de geplande boortunnels uit figuur
3.9, om een beeld te krijgen van de reele vraag uit de markt in Nederland zowel als in
Europa als geheel. De tunnelplannen in Europa in de toekomst zijn in de
marktverkenning buiten beschouwing gelaten.
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In de praktijk wordt het wapeningspercentage bepaald door een optimum in de totale
kosten te bepalen door het onderting laten varieren van de dikte en het
wapeningspercentage. Het percentage dat dan gevonden wordt noemt men het
economisch wapeningspercentage. Dit percentage moet dan wel aan de gestelde
minimum en maximum wapeningseisen voldoen.

6.4.3.2 Detailwapening

Naast wapening in omtreks- en in langsrichting is er ook splijtwapening nodig t.p.v. de
afdrukpunten van de vijzels en bij de verbindingen. Deze splijtwapening noemt men
detailwapening. De detailwapening is nodig om de krachten goed in te leiden en
scheurvorming te voorkomen. Vooral scheurvorming is, met het meer verontreinigd raken
van het grondwater, een steeds belangrijkerwordend aspect voor de dimensionering van
de wapening. De belangrijkste punten bijhet inleidenvan de krachten zijn:
1. De randen. Hier wordt splijtwapening tegen splijtkrachten toegepast in de vorm van

beugels of gelaste netten
2. De verbindingen.

De hoeveelheid splijtwapening is constant en niet afhankelijk van de lokale
omstandigheden. Bij grotere diameters worden namelijk meer vijzels ingezet. De bepaling
van de grootte van deze toeslag heeft plaatsgevonden door terug te redeneren vanuit de
praktijk:
1. Veel toegepaste wapeningshoeveelhedenzijn 70 tot 90 kg/m3.
2. Het minimum wapeningspercentage van 0,21% boven en onder in twee richtingen

geeft een wapeningshoeveelheid geeft 4 * 0,21 * 7780 = 65 kg/m3.
3. De hoeveelheid splijtwapeningvarieert in de praktijk dus tussen de 5 en de 25 kg/m3.
Inoverlegmet dr.ir.van der Veen van de sectie betonconstructiesis een waarde van 20
kg/m3 aangenomen.

6.4.3.3 Totale wapening

Hoe de wapening er nu uiteindelijk
uitziet is te zien in figuur 6.14.

De totale wapening in segment komt
meestal uit tussen 70 en 90 kg/m3. Het
verrekenen van wapeningspercentages
naar kg/m3 gebeurt door uit te gaan van
een betonkubus van een bij een meter.
Het percentage kan dan worden
vermenigvuldigd met het soortelijk
gewicht van wapeningsstaal: 7780
kg/m3.

Figuur 6.14 Totale opengewerkte wapening

Om aan de duurzaamheidseis te voldoen moet corrosie van het wapeningsstaal worden
voorkomen. Hiertoe kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
1. Een voldoende grootte dekking op de wapening aanhouden van 25 tot 35 mm.
2. Een epoxi-coating op het wapeningsstaal aanbrengen.
3. Scheurvorming voorkomen. Met het slechter worden van de grondwaterkwaliteit is de

scheurwijdte-norm, waarop betonwapening wordt berekend, strenger geworden. Ais
deze eis maatgevend is kan er meer wapening nodig zijn dan er voor de sterkte strikt
noodzakelijk is.
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Ontwarpvariaba/an StandaardoD/ossinaen
Uninqtechniek
1. Aantal wanden EnkelwandiQ systeem
2. RinQopbouw Segmenten QeTnstalleerd m.b.v. boutverbindinaen
3. Materiaal Gewacend beton
Ringvorm
1. RinQverbindinQ CirkelvormiQ
2. Geometrie LininQ oPQebouwd uit twee verschillende tapse rinQen
Segmantontwarp
1. Hoofdsysteem Met sluitstuk
2. Seamentvorm Rechthoekia
3. Hoofdvorm Zonder cassetten
4. Betonkwaliteit B45
5. Wapeningsstaal FeB 500
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6.5 Standaardisatie van het canstructief antwerp

In de loop van dit hoofdstuk zijn aile mogelijke varianten voor de constructieve ontwerp-
variabelen besproken en is er voor de diameter-onafhankelijke variabelen reeds een
keuze gemaakt. Van deze gekozen oplossingen is een overzicht gegeven in paragraaf
6.5.1. De diameter-afhankelijke variabelen worden in de sub-paragraaf daarna nog eens
de revue gepasseerd waarbij er per diameter uit de voorkeursreeks een waarde voor
wordt bepaald.

6.5.1 Diameter-onafhankelijke ontwerpvariabe/en

De diameter-onafhankelijke variabelen, waarvoor in dit hoofdstuk het aantal mogelijke
varianten is beperkt, staan vermeld in tabel 6. In deze tabel is weer de bouwsteenstructuur
te herkennen uit figuur 4.5

Taba/6.1 Overzicht van variaba/en met gekozen standaardop/ossingen

6.5.2 Diameter-afhankelijke on twerp varia belen

In deze paragraaf worden de diameter-afhankelijke variabelen besproken en worden er
waarden voor bepaald uitgaande van de voorkeursreeks uit paragraaf 5.6. De diameter-
afhankelijke ontwerpvariabelen die worden gestandaardiseerd zijn:
1. de liningdikte
2. de breedte van de ring
3. de tapsheid van de ringen
4. het aantal segmenten per ring

Het wapeningspercentage, dat ook van de diameter afhankelijk is, wordt niet
gestandaardiseerd. Hij wordt varia bel gehouden om verandering in belastinggevallen op te
vangen, omdat dat niet met de liningdikte kan worden gedaan.

De manier waarop deze varia belen met elkaar in verband staan wordt weergegeven in
figuur 6.15. Een centrale rol wordt hierin gespeeld door de inwendige diameter van de
tunnelbuis.

68



Bron: Vuistrege/:

Voorontwerp-praktijk Dinw
dlining= -

20
Regressie-analyse op

DinwEuropese projecten
dlining= - + 0,20

40

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN BOORTUNNELS

Inwendige
diameter

Aantal
segmenten

per ring

Wapenings-
percentage

Rguur 6.15 Onderlinge afhanke/ijkheid van de overgeb/even ontwerpvariabe/en

6.5.2. 1 Liningdikte

De liningdikte kan het beste worden bepaald m.b.v. een vuistregel op basis van de
inwendige diameter. We bekijken namelijk geen specifieke belastingsituatie dus een
constructieve berekening is niet mogelijk. De mogelijke vuistregels uit tabel 6.2 hebben de
volgende herkomst:
1. In de praktijk wordt er in de voorontwerpfase veel gebruik gemaakt van een vuistregel.
2. In hoofdstuk 8 zal er m.b.v. een regressie-analyse, op gegevens van in Europa

uitgevoerde boortunnels, een ander verband worden gevonden.

Tabe/6.2 Overzicht vuistrege/s bepa/ing /iningdikte

Van deze laatste vuistregel zal worden uitgegaan, omdat deze beter met de praktijk
overeenstemmende diktes geeft. De standaarddikten die worden verkregen zijn vermeld in
tabel 6.5. Op basis van deze diktes kunnen ook standaard uitwendige diameters worden
bepaald die van belang zijn omdat het de standaard boordiameter aangeeft.

6.5.2.2 Breedte van de ring

Zoals in paragraaf 6.3.1.2 al is vermeld varieert de breedte met de diameter van de tunnel.
Er wordt uitgegaan van een lineair verloop met de inwendige diameter. Bij D = 3m is hij
1,2 meter en bij D = 12m 1,8 meter. De ringbreedte die met dit lineaire verband worden
gevonden voor de standaarddiameters zijn weergegeven in tabel 6.5

6.5.2.3 Tapsheid van de ringen

In tabel 6.3 wordt per standaarddiameter de tapsheid van de conische ring bepaald. De
maatgevende boogstraal is overgenomen uit de baangeometrische eisen uit tabel 5.1. Er
is bij het de bepaling van de tapsheid voor de eenvoud voorlopig uitgegaan van een
ringbreedte van 1,5 meter. Zie voor de definitie van tapsheid figuur 6.6.
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Diameter (m) Maatgevend Maatgevende Minima/e Toe te passen
gebruiksdoe/eind boogstraal (m) tapsheid (mm) tapsheid (mm)

I. 3,0 onb. onb. onb. onb.
II. 4,5 onb. onb. onb. onb.
III. 6,0 Metro en tram 240 37,5 40
IV. 7,5 Personentrein 1700 6,6 7,5
V. 9,0 Goederentrein 800 16,9 17,5
VI. 10,5 Autoweg cat. BIV 260 60,6 62,5
VII. 12,0 Autosnelweg cat. All 350 51,4 52,5

Standaard- Omtrek Lengte van de A- en B-segmenten afhankelijk van aantal m)
diameter (m) tunnel (m) 3 4 5 6 7 8 9

3,00 9,42 2,83 2,17 1,77 1,49 1,29 1,13 1,01
4,50 14,14 4,24 3,26 2,65 2,23 1,93 1,70 1,51
6,00 18,85 5,65 4,35 3,53 2,98 2,57 2,26 2,02
7,50 23,56 7,07 5,44 4,42 3,72 3,21 2,83 2,52
9,00 28,27 8,48 6,52 5,30 4,46 3,86 3,39 3,03
10,50 32,99 9,90 7,61 6,19 5,21 4,50 3,96 3,53
12,00 37,70 11,31 8,70 7,07 5,95 5,14 4,52 4,04

Diameter (m) Uningdikte [m] Uitwendige Ringbreedte [m] Segmenten per Tapsheid
diameter [ml ring totaal [mm]

I. 3,0 0,27 3,54 1,20 4 onb.
II. 4,5 0,31 5,11 1,30 5 onb.
III. 6,0 0,35 6,70 1,40 6 40
IV. 7,5 0,38 8,26 1,50 7 7,5
V. 9,0 0,42 9,84 1,60 8 17,5
VI. 10,5 0,46 11,42 1,70 9 62,5
VII. 12,0 0,50 13,00 1,80 10 52,5

CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

Tabe/6.3 Bepaling van de toe te passen tapsheid van de tunnelringen

6.5.2.4 Aantal segmenten per ring

In tabel 6.4 wordt per standaarddiameter en per aantal grote segmenten de lengte van de
segmenten bepaald. De formule die hiervoor gebruikt is afgeleid in paragraaf 6.3.2.3. Uit
deze tabel kan via het streven naar een segmentlengte van 4 meter het aantal delen
worden bepaald waaruit de standaardring bij voorkeur wordt opgebouwd. De
segmentlengtes die zijn gekozen staan schuin gedrukt. Bij deze waarden kan het aantal
grote segmenten worden afgelezen, waarbij een sluitstuk moet worden opgeteld om het
totaal aantal ringdelen te bepalen.

Tabe/6.4 Bepaling aantal grote de/en en segmentlengtes per standaarddiameter

6.5.2.5 Overzicht van de standaardwaarden

In tabel 6.5 is een overzicht gemaakt van aile standaardwaarden voor de diameter-
afhankelijke ontwerpvariabelen uit het standaardisatie-concept, zoals deze in deze sub-
paragraaf zijn bepaald.

Tabe/6.5 Overzicht van standaardwaarden per standaard-diameter
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7. Uitvoering van boortunnels

7.1 In/eiding

In de inleiding van dit rapport is in het kort verteld over hoe een boortunnel tot stand komt.
De hoofdlijnen van deze uitvoering van boortunnels, het primaire produktie-proces, is
schematisch weergegeven in figuur 7.1.

Materia.

Segmenten

Boortunnel

Segnent-
produktie

Boren Gat

Materieel Voor-
bereldng

Half-produkt BoINV-
proces

Eind-
produkt

Figuur 7.1 Uitvoering van boorlunnels

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering per onderdeel besproken. Dit wordt gedaan met het
doe I om een basis te leggen voor het concretiseren van het standaardisatie-concept.
Hierbij zullen naast standaardisatie van ontwerpvariabelen, standaardisatie van bepaalde
uitvoeringsvariabelen aan bod komen. Deze standaardoplossingen zullen in dit hoofdstuk
worden ge'introduceerd. De uitvoeringsvariabelen die hierbij van belang zijn, zijn:
1. het type TBM
2. het type bekistingsmal

7.2 Type tunne/boormachine

Om tot een standaard-type TBM te komen kan op dezelfde manier als bij de boortunnel
een opdeling worden gemaakt in modulen, in dit geval functionele modulen. Per
functioneel moduul kunnen dan de altematieven worden bepaald die voor de vervulling
van de betreffende functie kunnen zorgdragen. Vervolgens kan er, door per moduul een
standaard te kiezen, een standaard TBM-type worden bepaald. Dit is wat er in dit
hoofdstuk besproken gaat worden:
1. Functionele opdeling van een TBM
2. Inventarisatie van de varianten per functioneel moduul
3. Standaardcombinaties van oplossingen: modeme schildsystemen. Dit zijn

ontwerpvarianten t.a.v. het systeem dat de genoemde functies kan vervullen. Door
ons te beperken tot de in de praktijk veel gebruikte schilden kunnen we veel varianten
en combinaties daarvan bij voorbaat uitsluiten. De modeme schildsystemen zijn
combinaties van gekozen standaard-oplossingen voor bepaalde functies.

4. Keuze van het schildsysteem. Uit de modeme schildsystemen kiezen we een uit die
het best aan ons criterium van breed inzetbaarheid voldoet.
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7.2.1 Functione/e analyse van de TBM

Uit figuur 7.1 kan worden opgemaakt dat een TBM primair een aantal functies heeft, die
als modulen kunnen worden opgedeeld. Voor het vervullen van deze modulen dient de
TBM de volgende constructieve systemen te omvatten:
1. Een ontgravingssysteem om grond te ontgraven teneinde een gat te maken waar de

tunnelbuis in kan worden opgebouwd. Tevens moet de uitkomende grond worden
afgevoerd en dient er plaats te worden geboden aan de opbouw van een lining uit
segmenten.

2. Een grondondersteuningssysteem om de grond te ondersteunen en het gat in stand
te houden. Dit gebeurt d.m.v. een schild. In klei en zand dient daarbij ook het
boorfront te worden ondersteund.

3. Een grondwaterbeheersingssysteem om het grondwater weren tot de lining is
opgebouwd.

Het opbouwen van de lining zelf blijft in dit hoofdstuk buiten beschouwing. Dit systeem
staat ook in principe los van het schild-systeem. Er zijn verschillende system en
beschikbaar voor de liningopbouw, varierend in de manier waarop de segmenten worden
geplaatst en de mate van automatisering daarbij.

7.2.2 Inventarisatie van varianten per functioneel moduul

Per functioneel systeem worden nu de ontwerpvarianten besproken waaruit kan worden
gekozen bij het bepalen van een schildsysteem.

7.2.2.1 Ontgravingssyteem

Hieronder voigt een overzicht van aile soorten ontgravingssystemen, die verschillen in de
manier waarop de ontgraving plaatsvindt:
1. Handschilden met of zonder platforms. Hierbij wordt ontgraven met de hand.
2. Mechanisch ontgraven. Dit is een semi-gemechaniseerd of volmechanisch schild.
3. Blind schild. Dit is een op enkele kleine afsluitbare openingen na volledig gesloten

schild dat grond verdringt als het vooruit wordt gedrukt.
4. Volmechanisch ontgraven met mechanische ondersteuning van het graaffront.

7.2.2.2 Grondondersteuning

De grond wordt ondersteund d.m.v. een schild. De
constructies van het schild verschillen niet veel tussen
de verschillende TBM-typen. Om een breed inzetbare
TBM te krijgen zal het schild moeten worden
gedimensioneerd op de zwaarst denkbaar belaste
situatie.

Een voorbeeld van een schildconstructie is gegeven
in figuur 7.2.

Figuur 7.2 Schild-constructie

Het lichaam van het schild is een stalen cylindrische plaat, verstijfd met tenminste twee
cirkelvormige ribben en verticale en horizontale versterkende onderdelen. In zeer zachte
klei of slib, of fijn watervoerend zand, wordt de voorkant van het schild afgesloten door
een stevig stalen schot.
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7.2.2.3 Grondwaterbeheersing

De grondwater-ondersteuning is ook een functie van het schild. Voor de beheersing van
het grondwater door het schild zijn verschillende technieken beschikbaar:
1. Verhoogde luchtdruk. Dit verschatt evenwicht tussen de luchtdruk en de capilaire

spanningen.
2. Bronbemaling, eventueel in combinatie met verhoogde luchtdruk. Hierbij treden

zettingsrisico's op. Een voordeel is echter de kans op blowout, a.g.v. verhoogde
luchtdruk, kan worden vermeden.

3. Ontgraven in een aparte kamer zonder bei"nvloeding van het grondwater: vloeistof- en
gronddrukbalansschilden.

7.2.3 Standaardcombinaties van varianten: moderne schildsystemen

Modeme schildsystemen kenmerken zich door een nauwkeurig onder druk gehouden
vloeistofmengsel of grondbrij zonder toepassing van verhoogde luchtdruk. Er zijn drie
types modeme schilden relevant in Nederland:
1. Vloeistofschilden. Het meest toegepaste vloeistofschild is het hydroschild. De

steunvloeistof is veelal een bentoniet-watersuspensie, de slurry, een speciale
kleisoort die ook gebruikt wordt bij het maken van diepwanden. Het schild is voorzien
van een graafspakenwiel of een graafschijf. Voor grotere diameters wordt meestal
een graafspakenwiel gebruikt.

2. Gronddrukbalansschilden ottewel de EPB-schilden (= Earth Pressure Balance). Hierbij
wordt het ontgraven beheerst m.b.v. een gecomprimeerd grond- en watermengsel. Ze
vinden hun toepassing in gronden met grote aandelen fijn materiaal. In Europa is het
gebruik voor grotere diameters nog beperkt, in Japan niet.

3. Mixschilden. Deze zijn binnen enkele dagen om te bouwen van hydroschild naar EPB-
schild en andersom, waardoor onder wisselende geologische omstandigheden
economischer kan worden gewerkt. Ze zijn toepasbaar indien de trajectlengtes in de
verschillende grondsoorten voldoende lang zijn.

De inzetbaarheid van schild-systemen in verschillende grondsoorten is weergegeven en
figuur 7.3.
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Rguur 7.3 Inzetbaarheld schHd-type afhankelijk van de grondsoorl

De modeme schild-systemen zijn in het algemeen voorzien van de volgende schild-
accesoires:
1. voortstuwings-vijzels
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Schi/dtV1J6 Voorde/en Nade/en
Hydroschi/d 1. nauwkeurige regeling van de steundruk 1. pas economisch bij grotere

2. zettingen geminimaliseerd tunnellengtes
3. ontgravings- en 2. hoge eisen aan personeel

grondondersteuningsfuncties gescheiden 3. omvangrijke grondscheidingsinstallatie
4. verschillende grondsoorten bij cohesieve gronden

4. stalen steunplaten nodig

EPB-schi/d 1. droge afvoer van grond 1. ervaring in Europa gering
2. druk in drukkamer eenvoudig in stand te 2. energieverbruik belangrijk hoger door

houden inwendige wrijving van de massa
3. stenen zonder steenbreker te verwerken 3. regelen van de druk in de drukkamer is
4. door additief kan de variatie in moeilijk, zettingen

grondsoorten waarin toepasbaar worden 4. in een permeabele zone kan de
uitgebreid aanvoer van grondwater naar de

5. instorten van boorfront is ondenkbaar schroefvijzel problematisch worden
5. in zuivere klei kan daze aan de

kneedarmen plakken waardoor afvoer
onmogelijk wordt

6. grotere pers- en afzetkrachten
7. als geen additieven worden toegevoegd

is er een grote slijtage

Mixschi/d 1. binnen enkele dagen omgebouwd 1. aile nadelen van de afzonderlijke
2. het schild kan ook als vloeistof- of schildsoorten ook hier geldig

gronddrukbalansschild geleverd worden 2. hoge eisen aan personeel
3. grootste diameter thans 11,65m. 3. nog geen boortunnels gemaakt met

Mixschild als gronddrukbalansschild

UITVOERING VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

2. drukvijzels voor het in stand houden van de frontdruk, voornamelijk bij soft ground
tunnelling een belangrijke taak, omdat anders het graaffront instort
een erector-arm voor het plaatsen van de segmenten
hydraulica voor de aandrijving van de erector-arm en de vijzels
een rubberen staart-afdichting om te voorkomen dat er grond, grout of water het
schild binnen komt

3.
4.
5.

7.2.4 Keuze TBM-type

Bij het afwegen van de schildsystemen kan naast figuur 7.3 ook tabel 7.1 gebruikt worden.

Tabe/7.1 Voor- en nade/en van schild-typen (be werking naar K/v/, 1993)

Bij het afwegen van de TBM-typen is het beoogde effect in ogenschouw genomen. Het
doel is hergebruik van de TBM te bevorderen. Om hergebruik mogelijk te maken dient het
schildsysteem op zoveel mogelijk projecten ingeschakeld te kunnen worden. Het criterium
is dus veelzijdigheid en brede inzetbaarheid.

Het schild dat het best aan de gestelde criteria voldoet is het mix-schild. Deze kan
namelijk ondergronds worden omgebouwd van een hydro-schild tot een EPB-schild.
Hierdoor kan hij in zowel zand als klei functioneren. De mogelijkheid tot hergebruik neemt
hierdoor toe. Een nadeel is dat de machine duurder is dan een EPB- of hydroschild. Deze
investering wordt echter terugverdiend als de gemiddelde voortgangssnelheid verhoogd
wordt als er in verschillende grondsoorten moet worden geboord en als hergebruik wordt
bevorderd.

In figuur 7.4 zijn van het mix-schild
verschijningsvormen van de machine:
1. de basismachine
2. de vloeistofversie
3. ge gronddrukversie
4. de luchtdrukversie

de vier verschillende versies afgebeeld, de
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Rguur 7.4 De verschillende verschijningsvormen van het mix-schild

7.3 Type bekistingsmal

In figuur 7.1. is te zien dat bij de produktie van de tunnel-segmenten bekistingsmallen
worden gebruikt. Voor deze bekistingsmallen zal in deze paragraaf een standaardtype
worden gekozen. Deze keuze maakt deel uit van het standaardisatie-concept en dient om
hergebruik van de mallen mogelijk te maken.

De hoofdfunctie van de mallen is het plaats bieden aan het beton en de wapening om in
een bepaalde vorm uit te harden tot segmenten. Voor het vervullen van deze functie zijn
er voomamelijk varianten t.a.v. twee ontwerpvariabelen, die in de volgende twee
subparagrafen worden besproken:
1. De beweegbaarheid van de mal.
2. De positionering van de mal.

7.3.1 De beweegbaarheid van de mal.

Er zijn voor de produktie van prefab betonnen tunnelsegmenten een
beschikbaar:
1. System en met vaste bekistingsmallen. Dit

kunnen zowel enkele mallen zijn als
batterijen. Deze systemen worden
gewoonlijk gebruikt bij lagere
produktiesnelheden. Er kunnen
gemakkelijker kleine reparaties worden
uitgevoerd zonder dat de hele produktie-
cyclus hierdoor wordt be"invloed.

2. Systemen met bewegende mallen.
Hieronder vallen de carrousel-fabrieken
met stoomverharding. De voordelen van dit
systeem worden vertegenwoordigd door
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een aanzienlijke produktiviteit door minder werkuren en minder tijd benodigd 'voor
transport van de mallen, het beton, voor het plaatsen van de wapeningskorven
(zie figuur 7.5) en het ontkisten van segmenten
een hoger aantal hergebruiken per mal
de normaliter lagere kosten voor de fabriek, vanwege het kleiner benodigde
oppervlak en het kleiner aantal benodigde trilnaalden

.

.

In figuur 7.6 staan voorbeelden gegeven van een vaste en een bewegende mal in een
caroussel-systeem.

Vastemal

Figuur 7.6 Voorbeelden verschillende mal-typen

7.3.2 De positionering van mal.

De mallen kunnen op de volgende manier zijn
gepositioneerd:
1. liggend
2. staand

De liggende vorm wordt veel toegepast en de
mallen uit figuur 7.6 zijn daar voorbeelden van.
In figuur 7.7 is een voorbeeld gegeven van een
staande mal, gebruikt voor de
segmentproduktie van de Kanaaltunnel.

7.3.3 Keuze van het mal-type

Bewegende mal

Figuur 7.7 Staande mal

Door combinaties te maken tussen de variant-oplossing van de mal-ontwerpvariabelen
ontstaan mal-systemen. De keuze tussen de systemen hangt af van de volgende
elementen:
1. Het segment type.
2. De vereiste produktie-snelheid en de mogelijkheid om meer dan een shift per dag te

draaien.
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3. De beschikbaarheid van ruimte om een nieuwe fabriek te bouwen of de aanwezigheid
van een bestaande hal met betoncentrale, kranen en gespecialiseerde mankracht.

Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van een systeem met de volgende variant-
oplossingen:
1. Een liggende mal, omdat dit de meest toegepaste positionering is.
2. Een carrousel fabriek met bewegende mallen, omdat de produktiviteit hoog moet

kunnen zijn en gegarandeerd. Op die manier is het systeem voor zo veel mogelijk
projecten bruikbaar.
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8.
8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

Kosten van boortunnels

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen gegeven van de kostenopbouw van boortunnels.
Deze kostenopbouw zal worden gebruikt om de effecten van standaardisatie op de
kostprijs van boortunnels te kwantificeren. De kosteneffecten worden in hoofdstuk 9
bepaald in het kader van de kosten-technische haalbaarheidsanalyse van het
standaardisatie-concept.

In de loop van dit hoofdstuk worden met betrekking tot het kosten van boortunnels
achtereenvolgens besproken:
1. Afbakening van de kostenberekeningen door het formuleren van uitgangspunten.
2. Het kostenbegrotings-workbook.
3. De kostenopbouw van boortunnels.
4. De kostenopbouw van de tunnellining.
5. Resultaat van het kostenbegrotings-workbook

Afbakening van de kostenberekeningen

De afbakening van de kostenberekeningen heeft plaatsgevonden door het formuleren en
van:
1. Uitgangspunten bij de kostenberekeningen
2. Een definitie bij de kostenberekeningen

Uitgangspunten bij de kostenberekeningen

Er is bij het opstellen van de kostenbegroting veel gebruik gemaakt van de gegevens van
het Klvl (1993). Om dit te kunnen doen moeten de uitgangspunten die zij hebben gemaakt
ook voor dit kostenonderzoek geld en. Dit zijn de volgende punten:
1. Het prijspeil is gebaseerd op Nederland met als prijsbasis 1992.
2. De kostprijzen worden vermeerderd met 8% algemene kosten en 12% winst en risico.
3. De bodemgesteldheid is die van pleistoceen zand met kleibestanddelen. Er is geen

rekening gehouden met mogelijke obstakels in de grond. Voor afwijkende situaties
kan gebruik worden gemaakt van een multiplicatie-factor, die door het STUVA (1979)
is ge'introduceerd.

4. De gehanteerde normen zijn gebaseerd op de inzet van:
. materieel zoals algemeen wordt gebruikt voor deze grondsoort
. gespecialiseerd en ervaren personeel voor zowel uitvoering als projectleiding

5. De diepte van de bovenkant van de boorgang ligt op zo'n diepte dat er een minimum
dekking van 1 it 1,5 maal de diameter wordt gehandhaafd.

6. Tussen twee boorgangen, in het geval van een tunnel met twee tunnelbuizen, is een
afstand van tenminste 1 maal de diameter aangehouden.

Definitie van prijs en kosten

Ais we het hebben over kosten dan hebben we het primair over kosten die de aannemer
maakt voor ruwbouw van de tunnellining tussen de start en de ontvangstschacht. Dit is
namelijk het moduul van de tunnel waar de standaardisatie opgericht is. De ruwbouw
bestaat in deze context uit het ontgraven van het gat en het opbouwen van de tunnellining
daarin, zie figuur 7.1. Bij het opbouwen van de lining wordt ook het volgrouten van de
staartspleet beschouwd en een groot aantal andere kosten voor de ondersteuning van het
bouwproces.
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Op de kosten die een aannemer berekent legt hij een toeslag voor winst en risico. De
ruwbouwkosten en deze toeslag bepalen samen de totale kosten, die uiteindelijk in de
prijs zullen worden verrekend. Dit is ook de prijs die in dit onderzoek centraal staat voor de
haalbaarheidsanalyse van het standaardisatie-concept.

De kosten die derhalve buiten dit kostenonderzoek zijn gelaten, zijn bijvoorbeeld:
1. De constructie-kosten van diverse tunneldelen anders dan de tunnellining,

bijvoorbeeld:
. de afbouw van de tunnel, zoals vuur beschermingsmaatregelen, wegdekken en

treinrails
. de toeritten
. de dwarsverbindingstunnels
. wisselpunten en knooppunten
. ondergrondse stations. Deze maken een groot deel van de totaalprijs van metro-

en treinprojecten uit.
. tunnelinstallaties en -uitrusting, zoals ventilatieschachten, lichten en

blusapparatuur
2. Voorbereidingskosten:

. ontwerpkosten

. grondverwerving en vrijmaken

. detailplanning van de uitvoering

. verkeerstechnische planning
3. Uitvoeringskosten:

. de start- en ontvangstschachten

. grondwaterverlaging

. projectadministratiekosten

. winterbouw-maatregelen

. onvoorziene kosten, doorgaans 10%
4. Kosten voor rekening van de opdrachtgever:

. onderzoek

. procedurezaken

. specifieke advieskosten

8.3 Het kostenbegrotings-workbook

T.a.v. het kostenbegrotings-workbook, dat in het kader van het kostenonderzoek is
opgesteld, worden de volgende punten belicht:
1. Introductie van het workbook
2. "Waardeninvoer en totale kosten", de belangrijkste spreadsheet uit het workbook.
3. Een toelichting van belangrijke waarden en berekeningen.
4. Een toelichting op de regressie-analyses, die bij het opzetten van het workbook zijn

uitgevoerd.

8.3.1 Introductie van het workbook

Om de kosten van voortunnels te kunnen begroten, en de effecten van standaardisatie te
kwantificeren is en een kostenbegrotings-workbook gemaakt. De basis voor het
kostenonderzoek is de studie van het Klvl geweest. Belangrijke verschillen van deze
kostenbegroting met het onderzoek van het Klvl zijn:
1. Het is door interpolatie mogelijk gemaakt elke diameter te kiezen die men wi!.
2. Er kunnen zowel tunnels met een als met twee buizen worden berekend.
3. De lengte kan gevarieerd worden.
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Het workbook is in Excel 6.0 opgezet en opgenomen in bijlage IV. Het bestaat uit een
aantal spreadsheets, die met elkaar verbonden zijn. In deze spreadsheets vindt steeds
een deel van de activiteiten en berekeningen plaats, namelijk:
1. Waardeninvoer en totale kosten
2. Bepaling tunnelkostenposten
3. Bepaling liningkosten
4. Bepaling afschrijvingen voor liningkosten

In deze paragraaf wordt een deel van het kostenbegrotings-workbook beschreven. De
spreadsheet "Waardeninvoer en de totale kosten" zal in deze worden toegelicht. De
bepaling van de tunnelkostenposten, de liningkosten en de afschrijvingen op de
liningkosten-produktie in het workbook worden besproken in de paragrafen 8.4 en 8.5. In
deze paragrafen wordt bij het bespreken van de opbouw van kostenposten ook vermeld
hoe de berekening in de betreffende spreadsheets wordt uitgevoerd.

In deze paragraaf wordt naast een bespreking van de spreadsheet waardeninvoer een
toelichting geven op belangrijke waarden en berekeningen die van belang zijn voor de
gehele kostenberekening. Daarnaast worden ook de regressie-analyses toegelicht die
voor het opzetten van het workbook zijn uitgevoerd.

8.3.2 Spreadsheet "Waardeninvoer en totale kosten"

De spreadsheet "Waardeninvoer en totale kosten", zie bijlage IVA, biedt de mogelijkheid
tot het uitvoeren van de volgende activiteiten:
1. Waardeninvoer
2. Bepaling belangrijke waarden
3. Tunnelkostenberekening
4. Kostenreductie Lg.v. standaardisatie

8.3.2.1 Waardeninvoer

De belangrijkste ontwerp-waarden van de tunnel kunnen hierin worden ingevoerd. Het
gaat hierbij om:
A. Ruimtelijke tunnelontwerp-variabelen:

1. Inwendige diameter. Deze wordt bepaald door het gebruiksdoeleind of er wordt
een bepaalde standaardmaat uit de voorkeursreeks voor genomen.

2. De boortunneltrajectlengte. Dit is de lengte tussen de start- en de
ontvangstschacht.

3. Het aantal tunnelbuizen. In principe wordt er uitgegaan van twee tunnelbuizen.
Om een variatie hiervan tijdens de gevoeligheidsanalyse mogelijk te maken, is
deze in de waardeninvoer aanpasbaar gemaakt.

B. Ruimtelijke lining-ontwerpvariabele:
1. Aantal ringvormen. Het uitgangspunt is twee maar in de gevoeligheidsanalyse

kunnen we hem varieren.
C. Constructieve segmentonwerp-variabele:

1. Wapening per veld in omtreksrichting. Dit is het - wapeningspercentage op het
maatgevende punt in de op buiging belaste tunnelbuis. Hetzelfde
wapeningspercentage wordt in het er tegenover liggende veld geplaatst. De
wapening in langsrichting wordt op basis dit percentage bepaald. Met een opslag
voor de detailwapening wordt uiteindelijk de totale hoeveelheid wapening
bepaald.

D. Uitvoering:
1. Boordagen voor mobilisatie en demobilisatie. Hier wordt het aantal dagen

bedoeld dat nodig is om de TBM in de schachten op te bouwen en aan het eind
van het boren weer uit elkaar te halen. Dit aantal dagen is van belang om de
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totale projectduur te kunnen bepalen, zodat hieruit de rente en de vereiste
segment-produktiesnelheid kan worden berekend.

2. Boordagen per keer omzetten TBM. Met omzetten wordt bedoeld het gereed
maken van een TBM die in de ontvangstschacht is aangekomen om een tweede
tunnelbuis naar de startschacht terug te boren. Deze dagen spelen weer een rol
voor de rente en de liningproduktiesnelheid.

3. Levensduur TBM. Dit wordt uitgedrukt in het aantal kilometers dat een TBM kan
boren zonder dat er een algehele revisie hoeft plaats te vinden en er essentiele
delen moeten worden vervangen.

E. Rente.
Hier wordt het percentage rente ingevoerd dat per jaar moet worden betaald over de
investeringskosten.

8.3.2.2 Bepaling belangrijke waarden

Er worden allereerst een aantal waarden bepaald van variabelen die belangrijk zijn voor
de berekeningen op aile niveaus. Deze variabelen zijn:
A. Ruimtelijke tunnelontwerp-variabelen:

1. De liningdikte. De bepaling hiervan wordt besproken in paragraaf 8.3.3.3.
2. De uitwendige diameter: Dultw= D1nw+ 2 * dllnlng
3. Boordiameter. Dit is de uitwendige diameter vermeerderd met 20 it 30 centimeter

staartspleet. Er is gekozen voor 25 cm: Dboor= Dultw+ 0,25
4. Te ontgravendoorsnede: A = 1! * Dboor2

5. Totale lengte tunnelbuis. Dit is het aantal tunnels maal de tunnellengte.
B. Ruimtelijke lining-ontwerpvariabele:

1. Breedte van de ring. Deze verloopt lineair met de inwendige diameter. Bij D = 3m
is de breedte 1,2 meter en bij D = 12m 1,8 meter. Hij wordt afgerond op een
decimaal.

C. Constructieve segmentontwerp-variabelen:
1. Wapening per veld in langsrichting. Deze is aan beide kanten van de

segmentdoorsnede de helft van het wapeningspercentage in omtreksrichting en
minimaal het minimum wapeningspercentage. Dit is voor B45 0,21% per richting
per zijde.

2. Hoeveelheid wapening. Hier wordt de totale hoeveelheid wapening bepaald in
kg/m3. Dit wordt gedaan door de wapeningspercentages op te tellen en te
vermenigvuldigen het soortelijk gewicht van staal. Vervolgens wordt er 25% bij
opgeteld voor de detailwapening, zoals splijtwapening en beugels. Dit komt niet
geheel overeen met wat er in H6 is beschreven m.b.t. de wapening, maar het
wijkt er niet veel van af. Omwille van de eenvoud is de formule:

W = 2 * (liJIangs+OJomtteiJ* 7800 * 1,25 [kg/m3]
3. Aantal segmenten per ring. Deze varieert lineair van 3 bij D=3m tot 9 bij D=12m.

Hij wordt afgerond op gehele aantallen.
D. Uitvoering:

1. Aantal keren omzetten TBM. Het aantal keer omzetten wordt bepaald door het
aantal tunnelbuizen dat moet worden geboord en het aantal TBM's dat hiervoor
wordt ingezet. Om deze waarde te bepalen wordt het aantal TBM's afgetrokken
van het aantal buizen.

2. Voortgangssnelheid. De bepaling hiervan wordt besproken in paragraaf 8.3.3.
Aantal tunnelboormachines. De afweging tussen een of twee machines is
beschreven in paragraaf 8.4.2.4.

E. Rente.
Voor de bepaling van de rentekosten moet de totale projecttijd worden bepaald.
Hiertoe worden achtereenvolgens berekend:
1. Tijdsduur boren. Deze is afhankelijk van de gemiddelde voortgangssnelheid, de

totaal te boren tunnelbuislengte en het aantal TBM's dat ingezet wordt.
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2. Projecttijd voor rente. Hier wordt het aantal kalenderdagen berekend vanaf het
moment dat de mobilisatie van de TBM begint, totdat hij weer is gedemobiliseerd.
Er vindt een sommatie plaats van:
. tijdsduur boren
. tijdsduur omzetten, het aantal keer omzetten maal de boordagen per keer

omzetten
. boordagen voor mobilisatie en demobilisatie
Vervolgens wordt dit aantal uitgaande van 6 werkdagen per week
vermenigvuldigd met 7/6 en afgerond op gehele dagen, om het aantal
kalenderdagen te krijgen.

8.3.2.3 Tunnelkostenberekening

In de spreadsheet wordt de totale kostenbegroting gemaakt door de bedragen benodigd
voor de verschillende kostenposten op te tellen. De bepaling van deze bedragen vindt
plaats in de andere spreadsheets uit het workbook. Voor zover mogelijk worden de
bedragen verdeeld in vaste kosten en kosten die afhangen van de geboorde lengte.

Bij het subtotaal wordt een opslag opgeteld van 20% t.b.v. algemene kosten en winst en
risico. Er wordt ook nog van aile kostenposten een percentage van het geheel gegeven.

8.3.2.4 Kostenreductie in geval van standaardisatie

Een belangrijk onderdeel van deze spreadsheet is het meenemen van de kostenreducties
in geval van standaardisatie. De kostenreductie die in deze spreadsheet worden
meegenomen zijn, die tengevolge van spreiding van investeringen in materieel:
1. Reductie afschrijving bekistingsmallen. Deze reductie ontstaat doordat een deel van

de investeringskosten van de mallen niet op het project zelf hoeft te worden
afgeschreven. Het gaat hierbij om dat deel van de mallen dat nog niet volledig
versleten en dus kan worden hergebruikt. De afschrijving van die mallen komt dan
voor een deel voor rekening van de begroting van een andere tunnel. Deze potentiele
reductie wordt bepaald in de sheet "Bepaling afschrijvingen voor liningkosten".

2. Reductie afschrijving boorinstallatie. Deze kostenverlaging kan worden bereikt door
een deel van de TBM in geval van hergebruik af te schrijven op een andere tunnel
met dezelfde standaardmaat. Hij wordt bepaald bij de berekening van de
tunnelkostenpost boorinstallatiekosten in de spreadsheet "Bepalen
tunnelkostenposten" .

De totale kostenreductie wordt bepaald door de beschreven componenten op te tellen. De
totale kosten Lg.v. standaardisatie en de kosten per meter tunnelbuis worden vervolgens
berekend. Voor de verdere achtergronden van deze reducties wordt verwezen naar H4 en
H9.

Toelichting be/angrijke waarden en berekeningen8.3.3

De belangrijke items die in deze paragraaf besproken worden zijn:
1. de liningdikte
2. de voortgangssnelheid van de TBM
3. afschrijving en rente

8.3.3. 1 De liningdikte.

De bepaling van de liningdikte wijkt op twee punten af van praktijk:
1. De dikte wordt bepaald met een formule die is verkregen door een regressieanalyse

uit te voeren op een serie diktes van gerealiseerde Europese tunnelprojecten. Zie
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Gemiddelde voortgangssnelheid (m/boordag)
Inw. diameter fm] EPB-schild Hydroschild

TraiectlenQte: 700 meter 5000 meter 700 meter 5000 meter
4,50 9 15 8 13
6,00 8 14 7,5 12
7,50 7 13 7 11
10,00 6 12 6 10
11,00 6 12 6 10
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2.

voor de regressieanalyse bijlage IVa en voor het tunneloverzicht bijlage II. De
verkregen fommle is:

D /nwendlg
dllnlng= 0,20 + fm]

40
In de praktijk schijnt men wel te werken met een vuistregel die zegt dat voor de dikte
een twintigste maal de diameter kan worden genomen. Dit verband wordt ook
gevonden als er in de regressie-analyse naar een functie zonder constante wordt
toegewerkt. Met deze vuistregel worden echter voor grote en kleine diameters irreele
waarden berekend. Met de in deze berekening gehanteerde formule worden, voor het
diameter-interval tussen 3 en 12 meter, diktes berekend tussen de 27 en de 50
centimeter. Dit komt overeen met de diktes die in de praktijk worden toegepast.
De diktes worden niet afgerond op 50 millimeter, zoals dat in de ontwerppraktijk vaak
wel gebeurd. Deze afronding wordt achterwege gelaten, omdat:
. er anders sprongen in de kostenberekening komen die geen betekenis hebben,

maar wel het beeld verstoren
. op deze manier wordt vermeden dat er omwille van een reele vergelijking met de

praktijk, een optimalisatie van de dikte moet plaatsvinden

8.3.3.2 Voortgangssnelheid

De gemiddelde voortgangssnelheid van de TBM is afhankelijk van:
1. het type schild
2. de diameter van het schild
3. lengte van het boortraject

TEC/MotMacDonald (1993) geeft hiervoor een aantal typische waarden onder
Nederlandse omstandigheden. Deze waarden zijn gegeven in meters per week. In tabel
8.1 zijn de voortgangssnelheden opgesteld in meters per dag, uitgaande van een
voortgang van zes dagen per week.

Tabel 8.1 Typische gemiddelde voortgangssnelheden

Er zijn m.b.v. regressie-analyses (zie bijlage IVb) formules bepaald voor de gemiddelde
voortgangssnelheden bij 700 en 5000 meter tunnelbuislengte. Er is hierbij van uitgegaan
dat aile tunnels met een hydroschild worden geboord. De formules geven de
afhankelijkheid van de voortgangssnelheid van de inwendige diameter weer. In de
spreadsheet vinden achtereenvolgens de volgende berekeningen plaats:
1. de voortgangssnelheden worden voor de tunnellengtes van 700 en 5000 meter m.b.v.

de formule uit de regress ie-analyse berekend voor de betreffende tunneldiameter
2. via een lineaire interpolatie wordt de snelheid bij de ontworpen tunnellengte bepaald

8.3.3.3 Afschrijving en rente.

Een aantal investeringskosten worden in rekening gebracht als afschrijving en rente. Deze
worden als voigt berekend:
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3.

Aankoopbedrag - Restwaarde
A=

Afschrijfperiode (jaren)
De rentevoet wordt genomen op 7%. Het bedrag waarover rente moet worden betaald
daaJt doordat er jaarlijks een deel wordt afgeschreven. Om deze daling in rekening te
brengen nemen we niet de volle 7% per jaar maar slecht 2/3 daarvan.
Er wordt bij de bepaling van de projectduur als basis voor de rentekosten uitgegaan
van de volgende werkweken:
. 6 dagen per week om te boren: boordagen
. 5 dagen per week in de betonfabriek: stortdagen

1.

2.

De afschrijving per jaar is:

8.3.4 Toelichting regressieanalyses

Voor een groot aantaJ kostenposten en andere variabelen in het workbook zijn de
waarden bepaald op basis van prijzen uit bronnen zoals het Klvl-rapport (1993). Deze
bronnen geven vaak reeksen van waarden voor een aantaJ diameters zoals het KJvl dat
doet voor tunnels met een uitwendige diameter van 6, 8, 10 en 13 meter.

Omdat in dit onderzoek een prijs moet kunnen worden bepaald voor aile diameters, dus
ook die tussen waarden uit deze reeks liggen, zijn er formules bepaald voor deze
kostenfactoren. Deze formules zijn in het programma Mathcad bepaald d.m.v. regressie-
analyses. Met deze regressie-analyse wordt een functie gezocht met een bepaalde graad
die de kleinste afwijking heeft t.o.v. de waarden uit de reeks. De afwijking wordt uitgedrukt
m.b.v. de kleinste kwadraten methode.

De resultaten van de uitgevoerde regressie-analyses zijn opgenomen in bijlage III

8.4 De tunnelkostenposten

De bepaling van de tunnelkostenposten is voor een groot deel gedaan aan de hand van
de kostenopbouw van boortunnels, die in het rapport over "Boren van tunnels voor Rail-
en Wegverbindingen" van het KlvJ (1993), is beschreven. Hierin is op basis van
nacalculaties van reeds uitgevoerde projecten een kostenoverzicht samengesteld. Dit
kostenoverzicht voorziet in gegevens over tunneJs met uitwendige diameters van 6, 8, 10
en 13 meter. Ze zijn uitgegaan van een tunnel van 8 meter en hebben de andere
diameters daarvan afgeleid d.m.v. lineaire en/of kwadratische factoren.

De beschrijving van deze kostenposten voigt de kostenberekeningen zoals deze in het
kostenbegrotings-workbook worden uitgevoerd. De posten zullen regelmatig worden
toegelicht met een plaaije, zodat er een gevoel kan worden gecreeerd over de ordes van
grootte en hoe het item in kwestie er uit ziet.

De kosten voor de ruwbouw van de tunnel zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen
(KJvJ, 1993):
1. Bouwplaats
2. Afschrijving en rente van de boorinstallatie
3. Afvoer van grond
4. Scheidingsinstallatie (bij gebruik van hydroschild)
5. Lining
6. Groutinjectie
7. Leidingen en kabels
8. Bentoniet
9. Energie
10. Onderhoud, reparatie en vervanging
11. Loonkosten
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12. Aigemene kosten, winst en risico (20%)

8.4.1 Bouwplaats

De bouwplaats biedt plaats aan materiaal en materieel. De kosten die t.b.v. de bouwplaats
worden gemaakt zijn kosten die gepaard gaan met:
1. de bouwplaatsinrichting
2. onderhoud
3. demobilisatie

De kosten zijn door het Klvl en in dit onderzoek onderverdeeld in:
1. Eenmalige kosten, die slechts afhankelijk zijn van de diameter.
2. Variabele kosten, die groter worden naarmate de tunnellanger wordt.

De orde van grootte kan worden gecontroleerd door uit te gaan van de vuistregel dat de
bouwplaatskosten 10% van de directe kosten, voor AK, Winst en Risico, uitmaken.

8.4.2 Boorinstallatiekosten

Onder de boorinstallatie wordt de volledige machine verstaan voorzover deze zich in de
boorgang bevindt. Deze begint bij de boorkop en eindigt bij de laatste wagen achter aan
de trein, die op de boorkop voigt. De kosten voor het gebruik hiervan worden in rekening
gebracht als afschrijving en rente. Voor uitleg over afschrijving en rente zie paragraaf
8.3.3.3. De van belang zijnde aspecten van de boorinstallatie-kosten zijn:
1. de kostenopbouw
2. de afhankelijkheden van de T8M-aankoopwaarde
3. de diameter-afhankelijkheid van de T8M-aankoopwaarde
4. de afweging tussen een of twee T8M's

8.4.2. 1 De kostenopbouw

De boorinstallatiekosten zijn opgebouwd uit:
1. Aankoop.
2. Mobilisatie.
3. Omzetten. Dit zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de boormachine in de

ontvangstschacht gereed te maken voor het boren van een tweede tunnel. Het aantal
keer dat dit nodig is dus afhankelijk van:
. het aantal te boren tunnelbuizen
. het aantal T8M's waarmee de tunnel gebouwd wordt
In de berekening wordt dit bepaald door het aantal T8M's van het aantal tunnels af te
trekken.

4. Demobilisatie.
5. Loonkosten.
6. Restwaarde. In eerste instantie wordt de restwaarde bepaald als de T8M niet wordt

hergebruikt. TEC/MotMacDonald (1993) neemt hiervoor een waarde van 5% a 15%
van de aankoopwaarde. In het volgende hoofdstuk wordt de restwaarde nader
beschouwd.

8.4.2.2 De afhankelijkheden van de TBM-aankoopwaarde

De prijzen van de T8M's zijn moeilijk vast te stellen want dit hangt zeer sterk af van de
verschillen in de constructie kunnen als gevolg van de afhankelijkheid van:
1. De diameter, zie paragraaf 8.4.2.3.
2. De grondsoort waar de machine voor bedoeld is:

. rots of juist zachte grond

. klei of zand met respectievelijk EP8-schild en slurry of EP8 met schuim
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Diameter (m) Aankoop (x {1000) Restwaarde (x (1000)
6,0 12.000 1.500
8,0 17.500 2.000
10,0 26.000 2.500
13,0 40.000 3.500

Tunnel TBM-type Boordiameter (m) Prijs TBM
Tweede Heinenoordtunnel hvdroschild 8,55 18.000.000,-
Botlekspoortunnel hydroschild 9,80 23.000.000,-
Westerschelde Oeververbinding mixschild 11,35 '30.000.000,-

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS KOSTEN VAN BOORTUNNELS

3.

. veranderingen van geologie onderweg, bijvoorbeeld een mixschild die
omgebouwd wordt door vervanging van de slurry-pijpen door een transportband
en schroefelevator

De diepteligging. Deze heeft invloed op het ontwerp en dus op de kosten via:
. de druk in de mengkamer
. de slurry- en gronddruk
. de benodigde sterkte van het schild
. het benodigde aandrijfmoment van het graafwiel
De extra's die in de machine verwerkt zijn:
. de aanvoer van de segmenten over extra voorzieningen zoals rails
. hydraulisch stuurbaarheid van de machine
. automatisch besturing
De TBM die gebruikt gaat worden voor de tunnel in Sydney naar het Olympische dorp
met een diameter van 10,50 meter kost 130.000.000,-. Hier zitten dan ook veel extra
voorzieningen in.

4.

Er wordt van uit gegaan dat de kostenverschillen toch niet zo groot zijn, zodat er van een
formule voor de prijs als functie van de diameter kan worden uitgegaan.

8.4.2.3 De diameter-afhankelijkheid van de TBM-kosten

De prijs van de TBM hangt af van de diameter. Door het Klvl (1993) worden indicatieve
prijzen gegeven zonder dat er een bepaald TBM-type is gekozen. Deze prijzen en de
restwaarden van de machine zijn weergegeven in tabel 8.2.

TabelB.2 Aankoopprijzen en restwaarden van tunnelboormachines

In tabel 8.3 is een overzicht gegeven van de richtprijzen van de TBM's voor een aantal
boortunnelprojecten op de korte termijn. Deze prijzen vormen een aanvulling op de
bepaling van de formule voor de diameter-afhankelijkheid van de TBM-prijs. Zie hiervoor
de regressie-analyses van bijlage IVc.

TabelB.3 Richtprijzen van tunnelboormachines voor geplande tunnelboorprojecten

In figuur 8.2 is een afbeelding te zien van de TBM die gebruikt gaat worden voor de
aanleg van de tweede Heinenoordtunnel.
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Rguur 8.2 De TBM voor de Tweede Heinenoordtunnel

8.4.2.4 Afweging tussen een oftwee TBM's

De afweging tussen de inzet van een of twee machines, bij een tunnel met twee buizen, is
afhankelijk van de dominantie van een van de volgende twee criteria:
1. De tijdgebonden kosten, zoals lonen en voomamelijk rente, zijn lager bij gebruik van

twee TBM's.
2. Daamaast kunnen er eisen gesteld zijn t.a.v. de termijn dat de tunnel opgeleverd

moet zijn. De uitgestelde baten, a.g.v. van uitstel van gebruik bij langere bouwtijden,
kunnen onacceptabel zijn. Een nieuwe aanbestedingsvorm is de BOT-tunnel, ottewel
Build Operate Transer. Hierbij wordt naast de bouw ook de exploitatie van de tunnel
door een aannemers-consortium verzorgd. In deze vorm wordt snelle ingebruikname
i.v.m. tol-opbrengsten natuurlijk nog belangrijker.

3. De investeringskosten bij gebruik van een TBM zijn lager.

Er is van uit gegaan dat er tot een tunnellengte van 3000 meter wordt geboord met een
TBM, en dat er voor grotere lengtes twee TBM's worden ingezet. Dit omslagpunt is
ontleend aan het STUVA (1979). De bepaling van het aantal TBM's op basis van dit
uitgangspunt vindt in de spreadsheet automatisch plaats.

8.4.3 Afvoer van de grond

De kosten van afvoer van grond zijn moeilijk vast te stellen en worden sterk bepaald door
deels lokatiegebonden factoren zoals:
1. samenstelling van de grond
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2. diameter van het schild
3. beschikbaarheid depots
4. aanwezigheid van bentoniet

smeermiddelen in de grond
en 70'----

80

De afhankelijkheid van de samenstelling
van de grond en de diameter van het
schild wordt weergegeven door figuur 8.3
(Maidl, 1994). Hierin zijn de losmaakkosten
van de grond uitgezet tegen de diameter
voor verschillende grondsoorten.
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Rguur 8.3 Grondafvoer aIs functie van samenstelling

De verschillende grondsoorten worden gekarakteriseerd door de snijdiepte, ~b, per rotatie
van het graafwiel. We houden ondanks deze afhankelijkheden een gemiddelde aan van
125,- per m3, mede omdat de losmaakkosten slechts een deel van de totale kosten voor
grondafvoer uitmaken.

8.4.4 Scheidingsinstallatie, mixer

Bij vloeistofschilden moet de afgegraven grond van de steunvloeistof c.q. het
transportmedium worden gescheiden. Deze steunvloeistof is veelal een bentoniet-
watersuspensie. Voor deze scheiding is een scheidingsinstallatie nodig.

Bij gronddrukbalans-schilden is een scheidingsinstallatie veelal niet noodzakelijk omdat de
grond relatief droog uit de TBM komt. Indien het EPB-schild in een grofkorrelige grond
komt dan ontstaat de noodzaak om de grond in de ontgravingsruimte van de TBM minder
waterdoorlatend en beter verwerkbaar te maken. Dit kan o.a. gerealiseerd worden door
gebruik te maken van een toevoeging van kleimineralen, bentoniet, of schuim in de
ontgravingsruimte. Om de afgegraven grond te kunnen hergebruiken kan het
economische zijn om gebruik te maken van een scheidingsinstallatie, zie figuur 8.4.

De kostenopbouw van de scheidingsinstallatiekosten bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Afschrijving en rente. De aanschafkosten van de scheidingsinstallatie varieren met de

vereiste produktie en dus met de diameter van de tunnel. De restwaarde van een
dergelijke installatie is 50%. Voor de bepaling van afschrijvingen en rente zie
paragraaf 8.3.3.3.

2. Mobilisatie
3. Demobilisatie

8.4.5 Lining

De liningkosten worden LV.m. de grote invloed hiervan op de haalbaarheid van het
standaardisatie-concept uitvoerig behandeld in paragraaf 8.5.

8.4.6 Groutinjectie

Teneinde de ruimte tussen de snijrand van de machine en de ring, de staartspleet, te
vullen en aldaar een goede krachtoverdracht te realiseren wordt grout ge'injecteerd. Dit
grout wordt ingespoten langs de staart-afdichting, zie figuur 8.5. Het bestaat uit:
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. 1. zand
2. cement
3. vliegas
4. bentoniet
5. water
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Rguur 8.5 Staartafdichting en groutinjectie

De gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de kosten voor de groutinjectie zijn:
1. Totaal zal rondom de tunnel zo'n 100 tot 150 mm met grout worden gevuld. In de

kostenbegroting wordt uitgegaan van 125 mm.
2. Door de persdruk en afhankelijk van de bodemgesteldheid kan zo'n 20% tot 50% van

het materiaal in de omliggende bod em verdwijnen. Er wordt uitgegaan van 35%.
3. De prijs van het grout is f125 per m3.

8.4.7 Leidingen en kabels

In de tunnel worden een aantalleidingen, kabels en andere voorzieningen. Het betreft o.a.
leidingen en kabels voor:
1. aan- en afvoerleidingen
2. elektriciteitsvoorziening
3. verlichting
4. bentoniet
5. grout
6. spoor
7. voetpad
8. luchtverversing

De kosten voor deze leidingen worden bepaald door:
1. De diameter van de boortunnel. Deze bepaalt mede de diameter van de

afvoerleidingen en het vereiste vermogen.
2. De grondsoort. Deze wordt verder buiten beschouwing gelaten.
3. Het aantal TBM's. Ais er met een TBM geboord wordt worden dezelfde leidingen voor

de heen en terugweg gebruikt. Indien er twee TBM's worden ingezet zijn er twee
leidingsets nodig.

8.4.8 Bentoniet

In Nederlandse omstandigheden gaan we uit van een verbruik aan bentoniet van f11 ,- per
m3 ontgraven grond. Hierbij doen we de volgende aannamen:
1. Het mengsel bentonietlgrond dat uit de tunnel wordt gepompt bevat 10% grond.
2. De hoeveelheid bentoniet in de vloeistof varieert met de grondsoort tussen 3 en 5%.

We gaan uit van 3% en derhalve is er 30 kg bentoniet per m3 water aanwezig.
3. Het verlies van bentoniet ter plaatse van het boorfront is beperkt tot de buitenrand en

praktisch te verwaarlozen.
4. Het bentoniet mengsel kan tot 10 keer circuleren, voordat het verbruikt is. Dit hangt af

van het bestanddeel fijne delen in de grond, maar voor zanderige bodems geldt 10
keer.

5. De omloopsnelheid is afhankelijk van:
. de stroomsnelheid in de leiding
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. de diameter van de leiding
de doorsnede van de tunnel
de scheidingsinstallatie

.

.

8.4.9 Energie

Het verbruik van energie kan worden gesplitst in energie tb.v.:
1. De bouwplaats.
2. De boorinstallatie.
3. De scheidingsinstallatie.

De energiekosten kunnen worden bepaald met in acht name van de volgende punten:
1. De eenmalige energiekosten van de bouwplaats zijn onafhankelijk van de diameter en

het verbruik neemt toe met toenemende diameter.
2. Het ge"installeerde vermogen van de boorinstallatie is afhankelijk van de diameter en

is 3000 kW voor 8 meter. Het energieverbruik kan worden berekend op basis van een
vol verbruik gedurende 30% van de bedrijfstijd.

3. Het ge"installeerde vermogen van de scheidingsinstallatie is afhankelijk van de
diameter en is 600 kW voor 8 meter. Hiervan wordt gemiddeld 25% benut

4. Er zijn ook loonkosten verbonden aan het installeren van de energievoorzieningen.

8.4.10 Onderhoud en vervanging

Het produktieproces vereist een voortdurend onderhoud aan de gehele machine. Te
denken vaIt hierbij aan slijtage van:
1. de beitels
2. andere slijtgevoelige onderdelen van machine

Op basis van de ervaring in Nederlandse omstandigheden wordt uitgegaan van een
bedrag van 125,- per m3 ontgraven grond.

8.4.11 Loonkosten

Voor het bepalen van de loonkosten is van het volgende uitgegaan:
1. De voortgangssnelheden die zijn aangehouden door TEC/MotMacDonald (1993) zijn

gebaseerd op een zes-daagse werkweek en daar zal bij de loonkostenberekening
vanuit moeten worden Het boorproces is een continu proces dat alleen een dag in het
weekend wordt stilgelegd. Het Klvl gaat nog van uit dat het hele weekend de
werkzaamheden worden onderbroken.

2. Er is sprake van een drie ploegen dienst
3. De omvang van de ploegen houdt verband met de te boren diameter met een

minimum van 14.
4. Voor mobilisatie en de demobilisatie is minmaal 10 man nodig en duurt respectievelijk

3 en 2 maanden.
5. Voor het omzetten gaan we uit dat de voltallige ploeg gedurende 2 maanden hiermee

bezig is.
6. De gemiddelde loonkosten bedragen 170,- per uur. Er dient 60% over het totaal van

de loonkosten te worden gerekend voor bijvoorbeeld:
. projectmanagement
. verzekering
. voorfinanciering
. het meetsysteem
In dit geval bedragen de kosten dus 1115,- per uur.
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8.4.12 Aigemene kosten, winst en risico

De kostprijzen worden vermeerderd met 8% algemene kosten en 12% winst en risico.
Deze relatief hoge percentages zijn nodig vanwege, zoals uit nacalculatie blijkt, het grillige
kostenpatroon van sommige factoren. Dit heeft doorgaans te maken met afwijkende:
1. Produktiesnelheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de machine moet worden

aangepast ten gevolge van:
. onvoorziene omstandigheden
. een verkeerde inschatting van het boorproces en de produktie ervan
. tegenvallende bodemomstandigheden en/of obstakels in de grond

2. Bentonietverbruiken.
3. Groutverbruiken.

8.5 De liningkosten

De liningkosten worden bepaald door het ontwerp en de uitvoering daarvan. Deze
aspecten zijn respectievelijk besproken in H5, H6 en H7. De belangrijkste factoren voor
het liningontwerp zijn:
1. Ruimtelijk tunnelontwerp

. de diameter van de tunnel

. de diepteligging van de tunnel
2. Constructief liningontwerp

. de afmetingen van de prefab elementen en de daarmee samenhangende
krachtswerking

. de detaillering van de voegen in verband met de afdichting en de
krachtsoverdracht tussen de segmenten

. de wijze waarop de segmenten onderling verbonden worden

. de gebruikte materialen
3. Uitvoering

. de vijzeldrukken

. de belastingen tijdens het plaatsen van de segmenten
4. Het gedrag van de grond

In deze paragraaf wordt de kostenopbouw- van de lining-constructie besproken. In de
spreadsheet "Bepaling liningkosten" uit het kostenbegrotings-workbook, zie bijlage IVC,
worden in dezelfde volgorde als hier gepresenteerd de liningkosten berekend.

De kosten van de lining zijn opgebouwd uit kosten voor:
1. Beton
2. Wapening
3. Voegband
4. Lonen
5. Transport
6. Afschrijving en rente van de fabriek
7. Afschrijving en rente van de bekistingsmallen
8. Onderhoud
9. AK, Winst en Risico

8.5.1 Beton

De kosten van het beton zijn de kosten voor de materialen waaruit het beton bestaat:
1. Zand
2. Grind
3. Cement
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4. Toeslagstoffen
5. Water
6. Verduurzaming (curing)
7. Olie

We gaan uit van een betonkwaliteit 845. Deze kwaliteitwordt doorgaans toegepast en
tunnelsegmenten. De betonkosten komen dan uit op 1135,- per m3. De kosten voor de
betoninstallatie voor de produktie van het beton worden apart in rekening gebracht in de
spreadsheet "Bepaling afschrijvingen voor liningkosten", zie bijlage lid.

8.5.2 Wapening

Het in rekening te brengen bedrag voor wapening wordt bepaald door:
1. De hoeveelheid wapeningsstaal.
2. De prijs van het wapeningsstaal.

8.5.2. 1 De hoeveelheid wapeningsstaal

De hoeveelheid wapening hangt af van de optredende momenten en van de liningdikte.
De verschillende bronnen geven hiervoor varierende richtlijnen:
1. de commissie van Engelshoven gaat uit van 100 kg/m3
2. het Klvl gaat uit van 70 tot 90 kg/m3
3. bij de Heinenoordtunnel worden in de segmenten 105 kg/m3 staal aangebracht

In het workbook kan dit via aanpassing van het wapeningspercentage in omtreksrichting
worden gevarieerd. Dit is gedaan om te simuleren dat bij gelijkblijvende
standaardafmetingen verschillen in de belastingen worden opgevangen met het
wapeningspercentage.

8.5.2.2 De prijs van het wapeningsstaal.

De kostprijs van de wapening is de som van de kosten voor (van Walraven, 1994):
1. wapeningsstaal
2. loonkosten voor het ontwerpen van de wapening en het produceren van de

wapeningstekeningen
3. kosten voor de verwerking en behandeling van het staal (knippen, buigen, binden en

transporteren)
.

8ij de Heinenoordtunnel betaalde de
segmentfabrikant ongeveer 12,55 per kg.
Dit bedrag is in deze liningkosten-
berekening gebruikt. Dit is hoger dan de
12,25 die de commissie van Engelshoven
in rekening bracht. Dit komt doordat er
veelal zeer gecompliceerd vlechtwerk moet
worden uitgevoerd, waardoor de in de prijs
verrekende verwerkingskosten hoger zijn.
In figuur 8.6 is te zien hoe ingewikkeld het
vlechtwerk is.

Figuur 8.6 Wapeningskorf

De arbeid per ton staal is op basis van de wapeningsprijs als voigt te berekenen: De
staalprijs is 11,00 per kg. De loonkosten zijn dus 12,55 minus 11,00 is 11,55 per kg. Dit is
11.550,- per ton hetgeen bij een uurloon van 130,- per uur uitkomt om 30 manuur per ton.
Dit is relatief veel voor wapeningsprodukten.
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8.5.3 Voegband

In de segementen is een uitsparing aangebracht voor het aanbrengen van een
waterdichte voegverbinding. Deze voegband is van neopreen en kosten volgens de
commissie van Engelshoven /7,30 per strekkende meter. Door te berekenen hoeveel
meter voegband er per meter tunnel nodig is kunnen dus ook de voegband-kosten per
meter tunnel worden bepaald.

8.5.4 Lonen

Onder loonkosten vallen de manuren die gepaard gaan met:
1. het controleren en begeleiden van het produktieproces in de caroussel
2. het aanbrengen van het voegprofiel
3. het aanbrengen van voorzieningen om de contactdruk te verdelen
4. de opslag van de ringen
5. het stellen van de bekistingsmallen

De uitgangspunten die we bij het bepalen van deze loonkosten hebben gehanteerd zijn
overgenomen van de commissie van Engelshoven en bekrachtigd door de Schok
Industrie:
1. Per m3 lining is er 1 manuur nodig.
2. Een manuur kost in deze sector /80,-.

8.5.5 Transport

Het transport van de elementen kan op verschillende manieren plaatsvinden:
1. Met vrachtauto's, zoals bij de Tweede Heinenoordtunnel.
2. Per sChip, zoals in Japan bij de Trans Tokyo Bay tunnel.

De kosten voor het transport bestaan uit kosten voor:
1. laden en lossen van de segmenten
2. energie
3. afschrijving en rente van het transportmiddel
4. lonen van de bestuurders

De kosten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de afstand tussen de fabriek en de
bouwplaats. We gaan er bij deze berekening vanuit dat er een fabriek wordt ingericht op
een voor het betreffende project gunstige lokatie. De kosten die dan in rekening worden
gebracht voor transport zijn in navolging van de commissie van Engelshoven /40 per m3.

8.5.6 Afschrijving en rente van de fabriek

De afschrijving en rente van de fabriek vinden hun oorsprong in de investeringskosten
t.b.v.:
1. het caroussel
2. de betoncentrale
3. de fabriekshal
4. de infrastructuur

Voor de bepaling van afschrijving en rente wordt verwezen naar paragraaf 8.3.3.3 Een
overzicht van het fabrieksterrein en de bijbehorende infrastructuur voor de
segmentproduktie van de Kanaaltunnel is te zien in figuur 8.7.
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Rguur 8.7 Overzicht fabriekste"ein voor de segmentproduktie van de Kanaaltunnel

8.5.6. 1 Caroussel

In het algemeen worden segmenten in een liggende positie geproduceerd met de holle
kant naar de grond gericht.Er worden statische en zogenaamde carousselsystemen
gebruikt, zie tiguur 7.6. Bij het eerste wordt het materiaal naar de vorm gebracht terwijl bij
het tweede systeem de mal naar verschillende produktiepunten wordt verplaatst. Een
meetstation voor de exacte monitoring van de eigenlijke dimensies van de geproduceerde
elementen is een deel van het produktieproces.

We gaan in deze kostenberekening uit van een carousselsysteem. De volgende stappen
vormen het produktieproces in dit systeem:
1. Vrijmaken van de bekisting van het laatste segment
2. Schoonmaken, insmeren en aaneensluiten van de mal
3. Plaatsen van de wapeningskorf en de accessoires zoals uitsparingen voor bevestiging
4. Controleren van de metingen
5. Beton storten en het oppervlak egaliseren
6. Trillen van het beton
7. Eventueel stomen en conditioneren van het beton
8. Uitharden
9. Ontkisten
10. Opslag bij 20°C

De grootte van het carousselsysteem en dus de prijs hangt voornamelijk at van het aantal
servicepunten en de capaciteit daarvan. Atgezien van het al dan niet aanwezig zijn van
een stoomverhardingsstation verschillen de caroussels voor verschillende tunnelprojecten
nauwelijks. Elke produktielijn heeft immers de punten die hierboven genoemd zijn en de
segmenten verschillen niet zo sterk in grootte dat daar grote verschillen in capaciteit
optreden. De caroussel kan dus ook zonder standaardisatie van tunneldiameters worden
hergebruikt.

Voor de atschrijving kunnen we uitgaan van het volgende:
1. De investeringskosten hangen at van het aantal carousselsystemen dat synchroon

aan elkaar produceert. Dit aantal wordt bepaald door:
. de vereiste produktiesnelheid als gevolg van de voortgangssnelheid van de TBM
. het al dan niet toepassen van stoomverharding
. de lengte van de werkdag in de tabriek
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3.

De prijs van 1 systeem is gelijk aan die van de Heinenoordtunnel en dus omstreeks
11.000.000,-. Dit is alleen het caroussel en dus niet de apparatuur die daar om heen
zit zoals:
. meetapparatuur
. trilstation
. stoomstation
De afschrijfperiode is ongeveer 5 jaar, mits:
. er andere tunnelsegmentprodukties in de fabriek gaan worden uitgevoerd
. er andersoortige betonprodukten met het caroussel kunnen worden

geproduceerd

2.

8.5.6.2 Betoncentrale

Voor de produktie van beton is een betoncentrale nodig. Deze staat op het terrein van de
fabriek. De investeringskosten hangen af van de benodigde capaciteit van de centrale.

De capaciteit van de centrale hangt af van:
1. het maximum aantal segmenten dat op een dag wordt gestort
2. het betonvolume per segment
3. het aantal uren dat er per dag wordt gewerkt

De prijs die Schok Industrie rekent voor zijn betoncentrale die ook in de toekomst voor
toekomstige tunnelprojecten aan de capaciteitseisen zal moeten blijven voldoen is
1400.000,-. Bij deze prijs zitten inbegrepen:
1. de silo's voor opslag van cement en toeslagstoffen
2. het transport van de grondstoffen en het beton
3. stortstation inclusief verdeler
4. het trilstation

Er is uitgegaan van een betoninstallatie per caroussel en van de prijs per installatie die
door Schok Industrie wordt berekend.

8.5.6.3 Fabriekshal

De produktie van de segmenten in de caroussel dient vanwege de hoge
nauwkeurigheidseisen onder beheersbare condities te kunnen geschieden. Hiervoor is
een goed geoutilleerde fabriekshal nodig. Deze hal moet plaats bieden aan het caroussel
met bepaalde afmetingen. Bij Schok Industrie wordt een caroussel gebruikt met de
volgende afmetingen:
1. breedte: 15 meter
2. lengte: 100 meter.
Voor deze caroussel en de benodigde ruimte daarom heen is dus een fabriekshal nodig
van ongeveer 25 bij 125. Op deze caroussel is plaats voor 32 bekistingsmallen. Ais er
een hogere produktiesnelheid moet worden bereikt kunnen er twee caroussels naast
elkaar worden gezet en moet de hal dus ongeveer twee keer zo groot zijn.

Voor het schatten van de afschrijvingen zijn de volgende uitgangspunten gemaakt:
1. We hebben een hal nodig met ongeveer de volgende eigenschappen:

. een hal opgebouwd uit stalen portalen

. een gesloten hal met gevels en wanden opgebouwd uit licht plaatwerk

. een fundering onder Nederlandse omstandigheden

. een kraanbaan en kraan voor verplaatsingen binnen de hal
Uitgaande van een kostennorm voor een dergelijke fabriekshal van 11000,- per m2
(bron: prof. Vambersky) zijn de investeringskosten te schatten op 25*125*11000 =
13.000.000,-.
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2. De periode waarover een betonfabriek wordt afgeschreven is ongeveer 50 jaar. Er
moet dan wel een bestemming voor worden gevonden nadat de produktie van de
segmenten voltooid is. Zo niet, dan moet de afschrijfperiode korter worden gemaakt.

8.5.6.4 Infrastructuur

Op het fabrieksterrein moet infrastructuur aanwezig zijn voor:
1. aanvoer van materialen per:

. vrachtwagen, bijv. wapeningskooien en cement

. schip, bijv. zand en grind
2. afvoer van segmenten per schip of per vrachtwagen
3. vervoer van beton van de betoncentrale naar het stortstation in het carousselsysteem

De infrastructuur die nodig is, inclusief eenheidsprijzen hiervoor, is (bron: Havenwerken
Rotterdam):
1. Een kademuur voor binnenvaartschepen. Uitgaande van een verankerde damwand

met een kerende hoogte van 10 meter en een maximum bovenbelasting van 4 ton/m2
kost deze 115.000,- per meter Een kademuur van ongeveer 100 meter lengte kost
dan dus 11.500.000,-.

2. Verhardingen voor:
. Wegen.
. Opslag van zand, grind en cement op de kade.
. Opslag van elementen die 28 dagen moeten uitharden
Voor deze verhardingen voor een maximum belasting van 4 ton/m2 kan inclusief riolen
worden gerekend met 1100,- per m2.

Voor het schatten van de afschrijvingen zijn de volgende uitgangspunten gemaakt:
1. Het terrein kan er ongeveer uitzien zoals weergegeven in figuur 8.9. Het totale te

verharden oppervlak wordt geschat op vijf maal de oppervlakte van de fabriekshal
2. De afschrijfperiode is onder dezelfde voorwaarden als voor de afschrijving van de

fabriekshal gesteld op 50 jaar.

8.5.7 Afschrijving en rente van de bekistingsmallen

De afschrijving en rente van de bekistingsmallen is voornamelijk afhankelijk van:
1. De investeringskosten van de mallen.
2. De mogelijkheid tot hergebruik. Voorlopig gaan we uit van afschrijving over een

project. In het volgende hoofdstuk wordt een potentieel hergebruik onder de loep
genomen.

De investeringskosten van de mallen zijn afhankelijk van:
1. Het aantal benodigde mallen.
2. De prijs per mal.

8.5.7. 1 Het aantal benodigde mal/en

Het aantal benodigde mallen wordt bepaald door de volgende factoren:
1. Het aantal verschillende segmentvormen
2. Het slijtcriterium oftewel de technische levensduur van de mallen.
3. Het produktiesnelheids-criterium bepaald door:

. De voortgangssnelheid van de TBM.

. De produktiesnelheid in de fabriek

. De totale beschikbare produktietijd.

Het aantal segmentvormen

97



KOSTEN VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

In het hoofdstuk over het ontwerp van boortunnels zijn de volgende ontwerpvariabelen
besproken, die invloed hebben op het aantal te produceren segmentvormen:
1. De geometrie van de ringen en in het bijzonder het aantal ringvormen. Er is gekozen

voor het Europese systeem waarbij er alleen tapse ringen worden gebruikt. In de
kostenberekening kan het aantal ringvormen worden gevarieerd tussen een en twee.
Het gevolg van de tapse ringen is dat geen enkel segment in de ring dezelfde vorm
heeft.

2. Het aantal segmenten per ring. Aangezien in tapse ringen geen enkel segment
dezelfde vorm heeft, bepaalt het aantal delen van de ring het aantal segmentvormen
per ring.

Het aantal segmentvormen is dus het aantal ringvormen maal het aantal segmenten per
ring. Voor al deze segmentvormen is dus een andere bekistingsmal nodig.

De technische levensduur van de mal/en

Door het storten, trillen, stellen en schoonmaken van de mallen slijt het constructiestaal.
Hierdoor is na een bepaald aantal storten de mal onbruikbaar geworden. Schok Industrie
gaat er vanuit dat mits er netjes met de mallen omgegaan wordt er per mal 700 storten
kunnen worden uitgevoerd.

De begrenzing aan de technische levensduur kan maatgevend zijn voor het aantal aan te
schaffen bekistingsmallen en is dus een criterium daarvoor. We gaan er bij de berekening
van het aantal benodigde malseries op basis van dit criterium vanuit dat er van de
verschillende ringvormen evenveel nodig zijn en dat de mallen dus evenredig slijten.

De voortgangssnelheid van de TBM

Tijdens de voortgang van de tunnelboormachine moeten er voortdurend voldoende
segmenten op de bouwplaats aanwezig zijn. Het moet te allen tijde voorkomen worden dat
het boorproces wordt stilgelegd wegens gebrek aan tunnelelementen. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn namelijk zeer hoog.

We gaan er van uit dat er in tijden van minder snelle voortgang een voorraad kan worden
opgebouwd op de bouwplaats die altijd groot genoeg is om een versnelling in het
boorproces te kunnen voorzien.

De produktiesnelheid in de fabriek

De produktiesnelheid in de fabriek wordt bepaald door:
1. De tijdsduur van de kritische activiteit in de caroussel. Dit is doorgaans het stort- en

verdichtingsproces van het beton. De lengte van deze processen is afhankelijk van:
. de hoeveelheid te storten beton
. de triltijd
We gaan er in dit onderzoek van uit dat dit 15 minuten duurt, hetgeen overeenkomt
met de tijd die er bij Schok Industrie voor is gereserveerd.

2. De lengte van de werkdag. Per uur kunnen vier mallen worden volgestort en verdicht.
De totale produktie is dus maximaal het aantal werkuren maal vier.

3. De uithardingstijd van het beton in de mallen. Dit duurt normaal 16 uur, zodat er per
dag een segment per mal kan worden gemaakt. Het verharden kan worden verkort
door een 7 uur durende stoom-verharding. Op die manier is het mogelijk twee
elementen per dag per mal te produceren. Er wordt in de liningkostenbegroting
uitgegaan van de produktie van een segment per mal per dag
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4. Het aantal ploegen waarin gewerkt wordt. Om een hogere produktiesnelheid te
bereiken kan er een tweede caroussel in werking worden gesteld. Dit betekent wel dat
er meteen het dubbele aantal bekistingsmallen nodig is.

De totale beschikbare produktietijd

In dit onderzoek gaan we er van uit dat de vereiste produktiesnelheid van de fabriek wordt
bepaald door:
1. het totale aantal te fabriceren elementen
2. de totale beschikbare produktie tijd

De beschikbare produktietijd is de som van:
1. De boortijd van de TBM, afhankelijk van:

. de gemiddelde voortgangssnelheid, deze kan worden ingesteld en is vaak zo'n
10 meter per dag

. de totale boorlengte

. de totale omzettijd van de TBM, een maand per keer
2. De tijd die aanwezig is om een voorraad op te bouwen voordat het boren begint.

Hiemaast moet er rekening mee worden gehouden dat het boren een continu proces is en
dat de betonfabriek vaak maar vijf dagen per week draait. Op basis van deze gegevens
kan worden bepaald hoeveel malseries er nodig zijn om er voor te zorgen dat de TBM
gedurende het hele boorproces van segmenten kan worden voorzien.

8.5.7.2 De prijs per mal

De prijs van de mallen wordt bepaald door:
1. De segmentvorm
2. De constructie van de mallen, zie bijvoorbeeld figuur 8.8
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Rguur 8.8 Voorbeeld van een constructietekening van een bekistingsmal
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In het hoofdstuk over het ontwerp van boortunnels zijn de volgende ontwerpvariabelen
besproken die invloed hebben op de segmentvorm:
1. De ringverbindingen. Deze zijn eirkelvormig.
2. Het hoofdsysteem van de ringopbouw heeft een sluitstuk. Dit betekent dat er een

bekistingsmal kleiner is dan de andere. Er wordt eehter gerekend met een gemiddelde
prijs zodat dit in de berekening verder niet tot uiting komt.

3. De breedte van de ring. Deze varieert tussen 1,2 en 1,8 meter.
4. De geometrie van de ring. Deze wordt eehter in de prijs van de mallen niet

meegenomen omdat de tapsheid geen verandering geeft aan het totale
betonoppervlak.

5. De hoofdvorm van de segmenten. Deze is reehthoekig.
6. Het aantal segmenten per ring. Dit bepaalt mede de afmetingen van de mallen. In de

berekening kan het worden gevarieerd.
7. Het type segment. Er is gekozen voor segmenten zonder boxen. Hier is de

bekistingsmal dus op gedimensioneerd.
8. De liningdikte.

In de berekening met de spreadsheet worden al deze vormfaetoren vastgelegd. Hiermee
is dus het oppervlak van het eonstruetiestaal te berekenen benodigd voor het produeeren
van de mallen. De prijs van de mallen wordt nu bepaald op basis van de volgende
uitgangspunten:
1. De gemiddelde dikte van het eonstruetiestaal is 3 em inclusief het frame en de

verstijvingen.
2. Het soortelijk gewieht van het eonstruetiestaal is 7880 kg/m3.
3. De prijs van het eonstruetiestaal inelusief de produktiekosten is ongeveer 17,- per kg.

De commissie van Engelshoven ging nog uit van 120,- per kg, maar volgens professor
Vos is dit te hoog. Het wordt derhalve gesehat het op ongeveer een derde van dat
bedrag.

Uitgaande van /7,- per kg en een gemiddelde dikte van 3 em geeft dit een prijs voor de
mallen van de Heinenoordtunnel van 137.500,- per stuk. Dit komt goed overeen met de
prijs die Sehok Industrie er voor heeft betaald.

8.5.8 Opslag

De elementen hebben na de
uitharding in de mal een
hardingstijd van 28 dagen die
ze buiten doorbrengen op een
opslagplaats, zie figuur 8.9. De
opslag vind plaats door
opstapeling van de segmenten.
Elke stapel vormt een ring.

De totale kosten waarmee dit
gepaard gaat worden bepaald
door:
1. het totale aantal

geprodueeerde ringen
2. de opslagkosten per ring,

waarvoor Sehok Industrie
/500,- per ring rekent

Figuur 8.9 Opslagplaats voor uithardende segmenten
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8.5.9 Huur terreinen

Voor de terreinen waarover de fabriek moet beschikken moet huur worden betaalt aan de
eigenaar. De huur wordt in de spreadsheet als voigt berekent:
1. Het totale benodigde oppervlak wordt berekend door bij elkaar op te tellen de ruimte

benodigd voor:
. de fabriekshal
. de wegen
. de kademuur
. de opslag van zand, grind en cement
. de opslag van elementen

2. De huurprijs. Deze kan varieren tussen 16,- en 112,- per m2 per jaar. Dit is afhankelijk
van de lokatie waar de fabriek gevestigd is. Er wordt in de berekening uitgegaan van
19,. per m2 per jaar.

8.5.10 Onderhoud, AK, Winst en Risico

8.6

8.6.1

Onder de post onderhoud vallen de kosten voor het onderhoud van aile onderdelen van
het produktieproces die aan slijtage onderhevig zijn. Aangezien er van Schok Industrie
een richtlijn is gekregen dat dit ongeveer 2% van de aanneemsom bedraagt, is dit bedrag
ook pas na het subtotaal als functie daarvan in de begroting opgenomen. In de praktijk
worden onderhoudskosten verrekend via een omslag per m3 geproduceerd produkt

Voor AK, Winst en Risico is evenals bij de tunnelkosten 20% gereserveerd.

Resultaat van het kostenbegrotings-workbook

Het resultaat van het opzetten van het kostenbegrotings-workbook is opgenomen in
bijlage III. In deze paragraaf worden de volgende aspecten besproken m.b.t het
uiteindelijke resultaat:
1. de gevoeligheidsanalyse die op de invoervariabelen is uitgevoerd
2. de prijselasticiteit ta.v. de lengte en de diameter
3. de controles die zijn uitgevoerd op de kostenberekeningen

Gevoeligheidsanalyse

Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, voor het bepalen van de afhankelijkheid van
de tunnelkosten ta.v. bepaalde ontwerpwaarden en voor het bepalen van de
haalbaarheid van het standaardisatie-concept De basis-invoer waar deze
gevoeligheidsanalyse op is gebaseerd is weergegeven in tabel 8.4. Er is veelvuldig
gebruik gemaakt van macro's om het rekenwerk aanzienlijk te vereenvoudigen.
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Basis invoer: Waarde
A. RUimtelijke tunne/onwero-variabe/en:

1. Inwendiae diameter £ml 7,5
2. Boortunnel-traiectlengte £m1 5000
3. Aantal tunnelbuizen 2

B. Ruimtelijke liningontwerp-variabe/en
1. Aantal rinavormen 2

C. Constructieve seamentontwerp-variabe/e
1. Wapenina per veld in omtreksrichtina £%1 0,20%

D. Uitvoerina
1. Boordaaen voor mobilisatie en demobilisatie 100
2. Boordagen per keer omzetten TBM 25

E. Levensduur TBM [metersl 10000
F. Rente [%] 7,00%

/100.000

'5 /90.000 .

1 /80.000 .

~t /10.000

~/80.000

j /50.000

~/40.000

/30.000

KOSTEN VAN BOORTUNNELS STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

Tabe/8.4 Basis invoer in kostenbegrotings-workbook voor gevoeligheidsanalyse

8.6.2 Prijse/asticiteit

In figuur 8.11 Is het resultaat te zien dat het kostenbegrotings-workbook geeft bij
varierende diameter en lengte. De basis-invoer die hierbij aangenomen is staat vermeld in
tabel 8.3.

Inwendige diameter [m]

Figuur 8.10 De kosten per meter tunnelbuis als functie van de diameter en de tota/e buis/engte

Deze grafiek geeft de prijselasticiteit t.a.v. de inwendige diameter. Deze elasticiteit is op
basis van de grafiek uit te rekenen met:

Toename in prijs (%)
6=

Toename in afmeting diameter (%)

Er is bij het bepalen van deze grafiek uitgegaan van een tunnel bestaande uit twee
tunnelbuizen. Als men de getallen uit deze grafiek wi! vergelijken met de resultaten van
andere studies, zoals van TEC/MotMacDonald en het Klvl (beide 1993), dan moeten daze
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kosten per meter tunnelbuis vermenigvuldigd worden met twee om de kosten per meter
tunnel te krijgen.

De voornaamste conclusie die uit dit kostenverloop is te trekken is dat korte tunnel met
een grote diameter relatief erg duur is. Het marktpotentieel hiervan wordt derhalve niet
hoog ingeschat. Tunnels met grote diameters vallen echter wel in de categorie
knelpunten, waarvoor in de toekomst goede ondergrondse mogelijkheden worden
voorzien. Een extra probleem is echter dat deze tunnels als boortunnel erg diep komen te
liggen, vanwege de diameter-afhankelijkheid van de diepte.

Andere conclusies die hiernaast nog zijn te trekken zijn:
1. De kosten nemen meer dan lineair toe met de diameter. Dit komt doordat bijvoorbeeld

de kosten voor de TBM, de hoeveelheid te ontgraven grond en de hoeveelheid te
verwerken materiaal meer dan lineair toenemen.

2. De kosten nemen af bij grotere lengtes. Dit komt omdat de vaste kosten, voor
bijvoorbeeld de aanschaf van de TBM, over een grotere lengte kunnen worden
afgeschreven.

8.6.3 Uitgevoerde controles

Voor de berekeningen heeft verificatie plaatsgevonden. Hierdoor is geprobeerd te
voorkomen dat door een optelling van de spreidingen in de kostenvoorspellingen een
onbruikbaar eindresultaat wordt verkregen. Naast het vermelden van de uitgevoerde
controles is er een uiteenzetting gemaakt t.a.v. de geldigheid van de berekeningen.

8.6.3. 1 Heinenoordtunnel

Vis de Bouwdienst is bekend dat er voor de tunnelringen van de Heinenoordtunnel
/12.000,- per stuk is begroot. De tunnel bestaat uit 1260 ringen, dus in totaal is er voor de
lining /15.120.000,- gereserveerd. Ais er in het kostenbegrotings-workbook de
ontwerpwaarden van de Heinenoordtunnel worden ingevoerd komt er voor de liningkosten
een bedrag van /14.946.893,- uitrollen. Dit is een afwijking van 1,15%.

8.6.3.2 Schok Industrie

De opbouw van de liningkosten is gecontroleerd door Schok Industrie in Zwijndrecht.
Schok Industrie maakt de tunnelsegmenten voor de Tweede Heinenoordtunnel. Ze
hebben een opzet van de kostenopbouw toegefaxt gekregen en een gecorrigeerde versie
teruggestuurd. De prijs van de mallen, die op /37.450,- waren beg root, lag zeer dicht in de
buurt van de prijs die zij er voor hebben betaald. Verder hebben zij een
percentageverdeling van de totale kosten gegeven. Deze verde ling kan worden gebruikt
bij het bepalen van de kosteneffecten op de segment-produktie in geval van
standaardisatie.

8.6.3.3 TBM-bouwer

Uit het contact dat er is geweest met een importeur van TBM's in Nederland zijn een
aantal prijzen van TBM's verkregen, die voor de huidige boortunnelprojecten worden
gebouwd of aangeboden. Deze prijzen zijn toegevoegd aan de regressie-analyse
waarmee de aanschafkosten van de TBM's in een formule zijn gezet. De prijzen blijken
redelijk op een lijn te liggen met de prijzen die het Klvl (1993) heeft gegeven. Zie hiervoor
bijlage IVc.
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8.6.3.4 Vergelijking met andere kostenonderzoeken

Er is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het workbook met het Klvl-
onderzoek uit 1993, waar deze berekening voor een groot deel op gebaseerd is. In figuur
8.11 een grafiek afgebeeld die de totale kosten van een 2500 meter lange tunnel afbeeldt,
die m.b.v. de verschillende methoden berekend zijn.
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Vergelijking workbook met Klvl-onderzoek

Uit de figuur blijkt dat de variaties liggen tussen de 9 en 15%. De verschillen zijn bij
grotere diameters groter dan bij kleine, hetgeen komt door de verschillen in de
liningkosten. De liningkosten die het Klvl berekend heeft verschillen aanzienlijk met de
prijzen uit dit onderzoek. Dit komt doordat het Klvl alleen naar het beton-oppervlak van de
doorsnede kijkt.
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9. Kosteneffecten van standaardisatie
9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de kosteneffecten worden besproken van het standaardisatie-
concept zoals dat in de hoofdstukken 4 tlm 7 is geconcretiseerd. Hierbij zal gebruik
worden gemaakt van het kostenbegrotings-workbook dat in hoofdstuk 8 is toegelicht. Van
deze begroting is een gevoeligheidsanalyse gemaakt. De belangrijkste grafieken en
gevolgtrekkingen uit de gevoeligheidsanalyse worden in dit hoofdstuk en het hoofdstuk
hierna gebruikt om een oordeel te creeren over de haalbaarheid van het concept.

De kosteneffecten, die in dit hoofdstuk zullen worden besproken, zijn zowel de beoogde
primaire kostenbesparingen als de overdimensionerings-kosten en de neveneffecten.
Zoals bij de concretisering van het concept in hoofdstuk 4 reeds is gesteld gaan we er van
uit dat er een aannemer - of combinatie van aannemers - is, die aile tunnels in Nederland
als standaard-tunnels gaat bouwen.

De volgorde bij het bespreken van de kosteneffecten is als voigt:
1. Spreiding van TBM-afschrijvingskosten
2. Leereffect in het boorproces en de mobilisatie van de TBM
3. Korting op de inkoop
4. Extra kosten als gevolg van overdimensionering
5. Diverse neveneffecten van standaardisatie

Deze effecten zullen zoveel als mogelijk gekwantificeerd worden. Deze gekwantificeerde
effecten worden in het volgende hoofdstuk gebruikt bij de haalbaarheidsanalyse.

9.2 Spreiding van TBM-afschrijvingskosten

Er zal in deze paragraaf een inzicht worden gecreeerd, in de te verwachten
kostenreducties a.g.v. de spreiding van TBM-afschrijvingskosten, door achtereenvolgens:
1. te beschrijven hoe groot de afschrijvingskosten zonder standaardisatie zijn
2. hierna de voordelen van hergebruik aan te geven
3. vervolgens de kostenreducties te berekenen die bij standaardisatie kunnen worden

bewerkstelligd door elke TBM her te gebruiken en over een bepaalde geboorde
afstand af te schrijven

4. en tenslotte de voorwaarden te geven waaraan moet worden voldaan om deze
kostenreducties in de praktijk te bereiken

9.2.1 Afschrijvingskosten zonder hergebruik

Bij gebrek aan vervolgprojecten worden de meeste TBM's geheel afgeschreven op het
project waarvoor ze in eerste instantie zijn aangeschaft. Het bedrag dat wordt
afgeschreven is de aankoopwaarde minus een restwaarde. Deze restwaarde wordt
bepaald door de onderdelen van de TBM die bij andere projecten, met of zonder revisie,
kunnen worden hergebruikt.

Bij verandering van de diameter van opvolgende tunnelprojecten zijn de volgende
onderdelen van een TBM niet her te gebruiken (Klvl, 1993):
1. het schild, de schildmantel met dwarsschot en andere stalen voorzieningen
2. het snijwiel met werktuigen
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De restwaarde wordt dan bepaald door de onderdelen die wet kunnen worden hergebruikt
onafhankelijk van de diameter en de omstandigheden bij de verschillende tunnels. Deze
onderdelen zijn (Klvl, 1993):
1. de aandrijving van het snijwiel
2. de grondpompen
3. de stuur- en schuifvijzels
4. de scheidingsinrichting
5. de volgtreinen met installaties
6. de hydraulische componenten van de snijkop
7. de electrovoorzieningen
8. de erector
9. de voortstuwingscilinders

De aannemers verkopen de TBM's meestal terug aan de leverancier. De Duitse TBM-
bouwer Herrenknecht bijvoorbeeld, koopt aile TBM's terug en slaat ze vervolgens voor een
bepaalde tijd op. Hierna kunnen ze weer voor andere projecten worden gebruikt. Zo wordt
bijvoorbeeld een oude machine uit Londen nu in Neurenberg gebruikt. Over het bedrag
dat de aannemer hier voor krijgt zijn in de literatuur richtlijnen gevonden die redelijk op
elkaar aansluiten:
1. Het Klvl geeft de restwaarde van tunnels van verschillende diameters. Deze bedragen

zijn voor de bepaling van de boorinstallatie-kosten in het kostenbegrotings-workbook
reeds vermeld in tabel 8.2. Ze varieren van 12,5% van de aankoopwaarde bij een
diameter van 6 meter tot 8,75% bij een TBM van 13 meter. De TBM's hebben dan 2
buizen van elk 2500 meter geboord.

2. In het onderzoek van TEC/MotMacDonald (1993) rekent men met een restwaarde van
5 a 15% na een periode waarin 5000 a 6000 meter is geboord.

Van een TBM-importeur is vernomen dat er bij het terugkopen van een TBM vanuit wordt
gegaan dat de restwaarde van de machine 30 a 35% is. Hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat de TBM-Ieveranciers hier winst mee maken, maar zij moeten dan ook hun
technische dienst inschakelen om deze restwaarde weer te mobiliseren in een nieuw
project.

9.2.2 Voorde/en van hergebruik

Peach (1987) geeft een aantal overwegingen in zake hergebruik van TBM's voor
rotstunnels. Er wordt van uitgegaan dat de gegevens die hij aandraagt ook van toepassing
zijn op TBM's in zachte grond. Hij stelt dat er drie belangrijke voordelen zitten aan het
gebruiken van tweedehands TBM's:
1. Gebruikte TBM's zijn goedkoper dan nieuwe TBM's.
2. Ze zijn sneller te leveren dan nieuwe TBM's.
3. De meerderheid van belangrijke en minder belangrijke mechanische, elektrische en

hydraulische problemen zijn opgelost tijdens de vorige projecten. Hieruit voigt een
dalende frequentie van machine-vertragingen. Dit effect zal als onderdeel van het
leereffect in paragraaf 9.3 nog aanbod komen.

In tabel 9.1 staan voor een zestal projecten de prijzen en leveringstijden van gebruikte en
nieuwe TBM's tegen elkaar uitgezet (Peach (1986).
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Proiectlokatie: Calaveras Kiena Milwaukee Milwaukee La Prarie Dorval
Originele TBM-diameter 1m] 3,66 2,3 5,6 6,7 2,7 3,25
Diameter omaebouwde TBM [m1 aeliik 2,1 5,2 5,9 2,9 gelijk
Boekwaarde en reparatie [*1000$] 1500 580 1700 1800 900 1000
Ben. nieuwe TBM-prijs [*1000$] 2500 800 3500 3500 1400 1500
Besparina OPTBM-kosten [%1 40 28 51 49 36 33
Leverina omgebouwde TBM [wk] 12 12 26 26 18 17
Levering nieuwe TBM [wk] 26 24 30 30 24 26

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS KOSTENEFFECTEN VAN STANDAARDISATIE

Tabel 9.1 Kosten en levertijden van hergebruikte en nieuwe TBM's bij projecten in Noord-Amerika

De conclusies die uit deze tabel kunnen worden getrokken zijn:
1. Door de aanschaf van hergebruikte TBM's Lp.v. nieuwe is 28 tot 51% op de

aanschafkosten bespaard.
2. Hergebruik van TBM's levert naast geldwinst ook tijdwinst op doordat de

omgebouwde machine sneller kan worden geleverd dan een nieuwe. Het ontwerp van
de TBM neemt normaal ongeveer 3 maanden in beslag en het wegvallen hiervan bij
hergebruik kan dus een grote tijdwinst opleveren.

3. Hergebruik van TBM's blijft niet beperkt tot tunnels met dezelfde diameters. TBM's
kunnen ook worden omgebouwd tot andere diameters, zowel tot grotere als tot
kleinere. Dit betekent dat TBM's ook zonder standaardisatie van boortunnels kunnen
worden hergebruikt. Hier moet echter we I bij worden aangetekend dat een rots- TBM
minder diameterafhankelijke onderdelen bevat dan een TBM in zachte grond. Volgens
deze gegevens hoeft dit voor de grootte van de kostenreducties geen verschil te
maken.

Het pleidooi dat Peach geeft voor het hergebruik van TBM's staat haaks op de opinie dat
hergebruik af te raden is. Er wordt we I gezegd dat de down time van de boormachine
groter kan worden doordat de onderdelen ouder zijn. De bijbehorende kosten kunnen de
besparingen overtreffen die gemaakt worden door de goedkopere TBM (Broere, 1995).
Aan het optreden van een verhoogde down time kan echter worden getwijfeld, als men
denkt aan de garantie die TBM-Ieveranciers over een lengte van 15 kilometer geven t.a.v.
de voortgangssnelheid, zie paragraaf 9.2.3. Hiernaast kan de down-time als gevolg van
slijtage worden gecompenseerd door de winst die wordt behaald doordat de frequentie
van machine-vertragingen daalt doordat de meerderheid van belangrijke en minder
belangrijke problemen zijn opgelost tijdens de vorige projecten.

9.2.3 Kostenreductie a.g. V. hergebruik TBM

Voor het berekenen van de TBM-afschrijvingskosten i.g.v. standaardisatie gaan we er van
uit dat er voor elke machine genoeg werk is om hem af te schrijven over zijn gehele
technische levensduur. De restwaarde is dan nul. Ais de technische levensduur wordt
aangeduid in kilometers kan de afschrijving worden berekend door de aankoop af te
schrijven per kilometer boren. Het bedrag voor de afschrijving kan dus per project
verschillen. De aannemer rekent zichzelf als het ware een interne verhuurprijs die op basis
van het aantal geboorde kilometers wordt bepaald.

De restwaarde bij standaardisatie kan dus bepaald worden door de hoeveelheid geboorde
kilometers te delen door de effectieve leeftijd:

Aantal geboorde kilometers per TBM
Restwaarde = * Aankoopwaarde

Technische levensduur van de TBM
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Een belangrijk issue bij het kwantificeren van de kostenreducties die hiermee te behalen
zijn is de grootte van de technische levensduur waar de aannemer vanuit kan gaan.
Hiervoor bestaan verschillende invalshoeken:
1. TEC/MotMacDonald (1993) nemen hiervoor 5000 a6000 meter.
2. De TBM-bouwers zeggen de voortgang van een TBM in Nederlandse

omstandigheden te kunnen garanderen over een lengte van 15 kilometer.
3. Er kan voor de TBM een vergelijking worden gemaakt met bijvoorbeeld een bulldozer.

Deze heeft een maximum levensduurverwachting van 10.000 draaiuren. Uitgaande
van een cyclus in de TBM waarin een half uur geboord en vervolgens een half uur
gebouwd wordt, kunnen er dus 10.000 cycli worden doorlopen waarin per keer een
ring wordt gemonteerd. Bij een ringbreedte van 1,5 meter kan er in totaal dus 15
kilometer met een TBM worden geboord.

Op basis van de bovenstaande overwegingen is er voor een middenweg gekozen: een
levensduur van 10 kilometer. De kostenreducties op de totale tunnelkosten die kunnen
worden bewerkstelligd Lg.v. standaardisatie zijn weergegeven in figuur 9.1 Hierbij is van
de volgendepunten uitgegaan:
1. De reductie is bepaald door de restwaarde bij standaardisatie te vergelijken met de

restwaarde zoals die in tabel 8.1 is gegeven.
2. De restwaarde bij standaardisatie is bepaald door de geboorde lengte te delen door

10 kilometer, zijnde de verwachte levensduur.
3. Bij een tunnel van 3000 meter wordt er voor de tweede tunnelbuis een tweede TBM

ingezet.

10,00%

12.00

18,00%

:! 16,00%
g

)14,00%

:3
~ 12.00%

Inwendige diemeter lrri

Figuur 9.1 Kostenreducties in de totale kosten a.g. v. spreiding van de afschrijving van de TBM

Het moment dat er met een tweede TBM gewerkt gaat worden is duidelijk te zien en
verhoogt het kostenreductiepercentage. Dit zal echter in de praktijk ook het geval zijn,
omdat een tunnel meestal voor een bepaalde tijd moet klaar zijn en omdat de rentekosten
bij een lange bouwduur te groot worden.
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De kostenreductie a.g.v. hergebruik van de TBM blijken sterk af te nemen met de lengte.
Dit heett twee redenen:
1. de restwaarde neemt af doordat de TBM over een lengte van 10 kilometer wordt

afgeschreven
2. het percentage neemt af doordat de totale tunnelkosten toenemen in relatie tot de

afschrijvingskosten van de TBM

9.2.4 Aanvullende voorwaarden voor kostenreducties

Voor het realiseren van de in figuur 9.1 gepresenteerde besparingen op de TBM-
afschrijvingskosten moet aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan:
1. Er dienen voldoende opvolgende projecten te zijn van dezelfde standaardmaat die

met de TBM in kwestie kunnen worden gebouwd. Ais we naar de vraagverdeling
kijken, die gegeven staat in figuur 3.10, kunnen we zien dat er twee standaard-
diameters zijn waarvoor een grotere lengte dan 10 kilometer kan worden geboord. Dit
zijn 9,00 en 10,50 meter. Ais aile tunnels zouden worden geboord komen daar de
standaard-diameters van 6,00 en 12,00 bij. Ais aile Europese projecten als standaard-
tunnel waren geboord had ook voor de tunnels van 7,50 meter een TBM over 10
kilometer kunnen worden afgeschreven. Deze voorwaarde komt in hoofdstuk 10 ter
sprake als markt-technische haalbaarheid.

2. Er moeten faciliteiten worden gecreeerd voor opslag en conservering van de TBM. Tot
deze faciliteiten horen o.a. het bouwen van een opslaghal. Hiernaast zal er als de
TBM weer van stal wordt gehaald een grootschalig onderhoud en revisie moeten
worden uitgevoerd. Hiervoor zal de aannemer een eigen technische dienst in huis
moeten hebben. Deze maatregelen vereisen extra financiele inspanningen. Een
uitgebreidere beschouwing van deze maatregelen wordt in hoofdstuk 10 gegeven
onder het kopje uitvoerings-technische haalbaarheid.

9.3 Leereffect in het boorproces en de mobilisatie van de TBM

Naast spreiding van investeringskosten is het leereffect een belangrijk voordeel van
standaardisatie, omdat het de loonkosten kan drukken. De voorwaarden voor het optreden
van deze loonkosten-reductie zijn (Vos e.a., 1995, en zie ook hoofdstuk 4):
1. Er moet iets te leren zijn, ottewel standaardisatie moet een oorzaak zijn voor het

versnellen van het leerproces.
2. Het geleerde moet ook snel tot uiting komen. Dit houdt in dat het geleerde binnen

afzienbare tijd een zichtbare invloed moet hebben op de arbeidsproduktiviteit en op
de loonkosten per eenheid produkt.

In deze paragraaf worden de leereffecten beschouwd als de TBM's worden hergebruikt en
het type gestandaardiseerd. Het leereffect in het lining-opbouwproces is buiten
beschouwing gelaten. Dit proces is namelijk niet zozeer afhankelijk van het segment-
ontwerp als wel van de boutverbindingen en de logistiek in het de TBM. Deze kunnen ook
los van diameter-standaardisatie worden gestandaardiseerd, maar daar richt dit
onderzoek zich niet op.

De paragraaf is in de volgende volgorde opgezet.
1. Bepalen of er wat te leren is: de potentiele leereffecten in het boor- en mobilisatie-

proces.
2. De gevolgen van de leereffecten voor de arbeidsprodutiviteit.
3. Kwantificeren van deze leereffecten.
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9.3.1 De potentUile leereffecten in het boor- en mobilisatieproces

Ais gevolg van hergebruik en door de standaardisatie van het TBM-type zijn de volgende
verschijnselen te verwachten als gevolg van het leereffect bij het personeel:
1. De frequentie van machine-vertragingen daalt doordat de meerderheid van de

kinderziektes van de TBM reeds verholpen zijn. De eerste fase van de uitvoering, de
zogenaamde leerfase, kenmerkt zich namelijk in het bijzonder door het openbaren
van tekortkomingen aan de machine.

2. Het leereffect in het boor- en bouwproces kan tot gevolg hebben dat er een hogere
voortgangssnelheid worden gerealiseerd, doordat het personeel sneller vertrouwd
raakt met de machine. De leerfase komt gewoonlijk ook in de onervarenheid van het
person eel tot uiting.

3. De voorbereidingstijden voor de planning en het vervaardigen en assembleren van
het schild zullen afnemen.

De twee laatste effecten hebben invloed op twee karakteristieke nadelen van boren zoals
ze in paragraaf 3.17 zijn genoemd, namelijk het vertrouwd moeten raken met de machine
en de lange voorbereidingstijden.

9.3.2 Gevolgen van de leereffecten voor de arbeidsproduktiviteit

Een belangrijke voorwaarde voor het optreden van het leereffect is dat er iets te leren
moet zijn. Dit leren kan zich uiten in het beter organiseren, plannen of omgaan met
gereedschap en machines.

Het optreden van leereffecten heeft positieve gevolgen voor het functioneren van het
personeel en de organisatie als geheel. De volgende uitspraken maken duidelijk, dat bij
het boren van tunnelsm, de organiserende technische vaardigheden van het person eel en
het functioneren van de organisatie van groot belang zijn:
1. De kwaliteit en de ervaring van het personeel, de mate waarin zij competent zijn om

beslissingen te nemen en uit te voeren, en de communicatie tussen verschillende
afdelingen bepalen voor een deel de voortgang van een project en de succesvolle
afhandeling van storingen (Guillaume, 1989).

2. Behalve de structurering van het personeel is ook de kwaliteit hiervan van invloed op
de voortgang. Het uitvoerend personeel moet goed opgeleid zijn, technisch
competent en in staat verantwoordelijkheid voor het produktieproces te dragen. Dit
geldt in nog grotere mate voor het management, dat zijn financiele
verantwoordelijkheid moet combineren met technische competentie en in staat moet
zijn snel beslissingen te nemen (Babandererde, 1990).

3. Om problemen tijdens de leerfase te voorkomen verdient het aanbeveling om ervaren
personeel in te huren, dan wel het personeel vooraf een uitgebreide opleiding te
geven. Door de complexiteit van een boorproces zijn de bedrijfsvoering en de kwaliteit
van het personeel bepalende factoren in het succes van het project (Broere, 1995).

4. Door het seriele karakter van het boorproces en de opbouw van de machine kunnen
storingen in kleine onderdelen toch de gehele machine stilleggen en voor langdurige
vertragingen zorgen.

Dit betekent dat er aan de tweede voorwaarde van het leereffect, namelijk dat het
geleerde ook snel in de produktie tot uiting komt, voldaan wordt. Of het leerproces door
standaardisatie wordt bevorderd wordt hierna bepaald.

9.3.3 Kwantificering van de leereffecten

Het leereffect heeft invloed op de loonkosten. Dit effect is te kwantificeren door een
regressie-factor te bepalen. Deze regressie-factor geeft aan hoeveel manuur per produkt-
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eenheid nodig is als de produktie verdubbeld wordt. Hiema kan uitgaande van een
bepaalde produktie-vergroting de loonkosten per eenheid produkt worden bepaald en via
het loonkosten-percentage de reductie op de totale kosten worden berekend.

9.3.3.1 Bepaling van de regressie-factor

De regressie-factor ligt in de bouwgewoonlijk tussen 0,65 en 0,95. De leereffecten zijn:
1. daling in de frequentie van machine-vertragingen
2. sneller vertrouwd raken van het personeel met de machine in de leerfase
3. afnemen van voorbereidingstijden van het schild

Op basis van deze combinatie
van effecten is in overleg met
professor Vos bepaald dat de
regressie-factor tussen de 0,75
en 0,80 zalliggen.

De leerfase kan goed worden
ge"illustreerd aan de hand van
de voortgangsgrafieken van de
TBM's die zijn gebruikt bij het
boren van de Kanaaltunnel, zie
figuur 9.2 (Maidl e.a., 1996). Er
is te zien dat er een leerfase is
waarin het boorproces nog op
gang moet komen. Daama blijft
de voortgang, los van enkele
vertragingen, redelijk constant.
Hieruit is de conclusie te
trekken dat het leereffect dan
minder groot is.

1m)

25000

20000

15000

10000
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Figuur 9.2 Voortgangssnelheden by het boren van de Kanaaltunnel

9.3.3.2 Loonkostenpercentages van totale kosten

M.b.v. het kostenbegrotings-workbook
kosten berekend als functie van
de tunnellengte en de inwendige
diameter. Deze percentages zijn
afgebeeld in figuur 9.3.

Het blijkt dat de
loonkostenpercentages afnemen
bij toenemende lengte en
inwendige diameter. Dit heeft er
mee te maken dat de loonkosten
minder snel toeneemt met de
lengte en de diameter dan de
andere kosten zoals bijvoorbeeld
de liningkosten.

zijn de loonkosten-percentages van de totale

25,00% j
~20,00%

B-15,00%
i

10,00% ~
5,00% ~
0,00%

Tunneltengte fm]

3,00
6,00

9,00 Inwendige diameter
12,00 fm]

Figuur 9.3 Loonkostenpercentages van totale kosten
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Aantal tunnels van 1 km Berekenin~ reductie van totale kosten Reductie totale kosten
2 1 - 0,8 *20% 7,2%
4 1 - 0,8 *20% 9,8%
8 1 - 0,8 *20% 11,8 %
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9.3.3.3 Bepaling 'o.°nkostenreductie

De loonkostenreductie tg.v. het leereffect bij serievergroting is te bepalen m.b.v. de
volgende formule:

LJK =
2'0 Q

(1 - ; g) * K

Waarin: LJK =
; =
Q =
K =

de loonkostenreductie
de regressiefactor
de seriegrootte to.V. de referentie-situatie
de totale loonkosten

We kunnen bijvoorbeeld de loonkostenreductie bepalen als er in de plaats van een tunnel
van een kilometer 2, 4 of 8 tunnels van een kilometer worden gemaakt De kostenreductie
te berekenen als er uitgegaan wordt van de situatie dat de bouw van de kilometer-Iange
tunnel niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van een serie. Het
loonkostenpercentage van een tunnel van een kilometer is afhankelijk van de diameter 15
tot 25%, zie figuur 9.3. We gaan uit van een loonkostenpercentage van 20 procent en een
regressiefactor van 0,80. De loonkostenreductie als percentage van de totale kosten bij de
verschillende aantallen tunnels zijn dan zoals berekend in tabeI9.2.

Tabel 9.2 Berekening loonkostenreducties a.g. v. het leer effect in het boorproces

Bij deze kostenreducties dient de kanttekening te worden gezet dat ze niet zo zeer
afhankelijk zijn van de diameter van de tunnel, maar van het type TBM. De afweging van
de reducties zal dan ook moeten plaatsvinden met de optimalisatie van de materieel-inzet
en niet met optimalisatie van de inwendige diameter.

9.4 Korting op de inkoop van segmenten en TBM's

De besproken effecten op de tunnelbouwkosten bij de aannemer, namelijk spreiding van
investeringskosten en leereffecten op de loonkosten, zullen ook bij de toeleveranciers
optreden. Zo kan bijvoorbeeld de betonfabrikant zijn bekistingsmallen hergebruiken en
kan de TBM-bouwer zijn ontwerp- en engineeringkosten spreiden. De effecten op de
inkoop worden gesplitst in:
1. Korting op inkoop van liningsegmenten
2. Korting op inkoop van TBM's

9.4.1 Korting op inkoop van liningsegmenten

De primaire effecten op de produktiekosten van de segmenten, die kunnen worden
verwacht als gevolg van de standaardisatie van de afmetingen van de segmenten en het
mal-type waarmee ze worden gemaakt, zijn:
1. Spreiding van de afschrijving van de bekistingsmallen.
2. Leereffect op de loonkosten voor het segmentproduktie-proces.
3. Korting op de inkoop van bekistingsmallen.

Zie voor beschrijving van het segmentproduktie-proces paragraaf 7.3.
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9.4.1.1 Spreiding van de afschrijving van de bekistingsmallen

De dure stalen bekistingen voor het storten van de tunnelsegmenten zijn zeer degelijk en
kunnen voor meerdere projecten worden gebruikt en ze kunnen dus ook over een grotere
produktieserie worden afgeschreven. Er kunnen tussen de 700 en 1000 segmenten per
mal worden gestort tot de mal compleet versleten is. Een voorwaarde voor hergebruik is
echter wel dat de segmentontwerpen van de opeenvolgende projecten moeten zijn. Dit is
bij het standaardisatie-concept het geval, zie hoofdstuk 6.

De kostenreductie die door hergebruik van de bekistingsmallen bereikt wordt kan worden
bepaald door een restwaarde per mal in rekening te brengen. Deze restwaarde is dan:

Aantal keren gestort per mal
Restwaarde = . Aankoopwaarde

Technische levensduur van de mal

Er zijn twee criteria op basis waarvan er over het algemeen meerdere malseries op een
project moeten worden ingezet:
1. het slijtcriterium dat aangeeft dat er een nieuwe malserie moet worden ingezet op het

moment dat de oude versleten is
2. het produktiesnelheids-criterium, dat bepaalt dat er een extra produktielijn met een

extra malserie moet worden ingezet, omdat anders het vereiste produktieniveau t.b.v.
de voortgang van de TBM niet wordt gehaald

Door het produktiesnelheids-criterium worden er meer mallen ingezet dan voor het
slijtcriterium strikt noodzakelijk is. De restwaarde wordt daarbij dus hoger.

De kostenreducties op de liningkosten, die zijn te verwachten als gevolg van
standaardisatie, zijn als percentage van de totale tunnelkosten weergegeven in figuur 9.4.
Hierbij is er van het volgende uitgegaan:
1. de technische levensduur van de mallen is 700 storten
2. er is altijd een opvolgend project waarvoor de mallen kunnen worden hergebruikt

1,00')1, 12,00

,& 1 40%.g ,

!!j 1,20%

~

9000

Figuur 9.4 Kostenreducties t.a. v. de tot ale kosten a.g. v. spreiding van de afschrijving van de mal/en
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De conclusies die op basis van deze grafiek kunnen worden getrokken zijn:
1. De kosten-voordelen nemen af met de tunnellengte. Dit is begrijpelijk omdat de

waarde van de her te gebruiken mallen to.V. de totale tunnelkosten afneemt
Daamaast wordt het slijtcriterium voor het aantal benodigde malseries bij toenemende
lengte dominanter.

2. De kostenreductie door hergebruik van de mallen blijkt een nogal grillig karakter te
hebben. Er zitten pieken en dalen in de grafiek. Dit komt doordat het aantal
benodigde malseries om de produktiesnelheid te halen verspringt

3. Het aantal benodigde series hangt af van de voortgangssnelheid van de TBM en die
is afhankelijk van de diameter en het aantal TBM's. Dus bij 3000 meter, als de tweede
TBM wordt ingezet, wordt de vereiste produktiesnelheid veel groter.

Een nadeel van het hergebruik van bekistingsmallen is dat er een verhoging van
transportkosten zal optreden. Bij het kiezen van een lokatie voor de segment-produktie
van een opvolgend project, dat ver van lokatie verwijderd is waar de mallen zich op dat
moment bevinden, moet een afweging worden gemaakt tussen een van de volgende
altematieven:
1. Produktie in de buurt van de bouwplaats van de nieuwe tunnel. Hiervoor moeten de

mallen worden overgebracht naar een andere fabriek, hetgeen transportkosten met
zich meebrengt

2. Een centrale produktie voor de beide tunnels, waardoor de kosten voor het transport
van de segmenten kunnen oplopen.

Deze extra transportkosten zijn op te vatten als een logistieke overdimensionering tb.v.
het hergebruiken van de bekistingsmallen.

9.4.1.2 Leereffect op de loonkosten voor het segmentproduktie-proces.

Het leereffect bij het segment-produktieproces wordt op dezelfde manier beschouwd als
dat bij het boor- en mobilisatie-proces in paragraaf 9.3:
1. De oorzaken van potentiele leereffecten worden beschouwd.
2. Er wordt beredeneerd wat de gevolgen van deze leereffecten zouden kunnen zijn.

Potentii3/e /eereffecten in het segmentproduktie-proces

De verwachte leereffecten bij de betonfabrikant, als gevolg van standaardisatie, zijn
relatief klein to.V. die in het boor- en mobilisatieproces. Hiervoor zijn de volgende
argumenten aan te dragen:
1. Het produktieproces is zeer goed voorbereid, bijvoorbeeld door de caroussel een

maand te laten proefdraaien. Hierdoor zal er niet meer zoveel te leren zijn.
2. Industriele produktie-processen hebben in het algemeen hogere regressiefactoren,

doordat ze veel verder uitgekristalliseerd zijn en minder arbeidsintensief.
3. Het produktieproces zal niet veel veranderen als er mallen met een andere afmeting

in de caroussel worden geplaatst Standaardisatie van het mal-type kan waarschijnlijk
wel aan de leereffecten bijdragen.

Gevo/gen van de /eereffecten op de arbeidsproduktiviteit

Een potentieelleereffect zal niet snel tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit leiden
omdat:
1. De produktie zal steeds een segment per mal per dag zijn, en bij gebruikmaking van

stoomharding twee. Het beton heeft namelijk tijd nodig om uit harden. Zonder stomen
is dit 14 uur en met stomen 7 uur. Arbeid is derhalve niet de beperkende factor voor
de produktiesnelheid.
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2. Het verkleinen van de ploeggrootte zal waarschijnlijk ook niet snel gebeuren, omdat:
. de ploegen zijn al vrij klein vanwege de hoge graad van automatisering
. het proces al zeer ver is uitgekristalliseerd door het proefdraaien

Omdat de verwachte effecten niet groot zijn
is er in het kader van dit onderzoek geen
kwantificering van gemaakt. Er is in figuur
9.5 nog wet een grafiek gegeven met de
verdeling van de kosten bij de segment-
produktie. Deze verdeling is tot stand
gekomen in overleg met Schok Industrie.
Dit is gedaan door als invoerwaarden de
ontwerpwaarden van de Heinenoordtunnel
te nemen.

Diversen
3~

Wapening
31%

Bskistings-
mallen ~

Beton
15%

Loonkosten
9%

Figuur 9.5 Kostenopbouw liningsegmenten

9.4.1.3 Korting op de inkoop van bekistingsmallen

Doordat er een standaard segment-ontwerp wordt gebruikt bij een voorkeursreeks van
tunnelafmetingen, zal er ook een beperkt aantal mal-varianten overblijven. Het aantal
malontwerp-alternatieven wordt nog verder gereduceerd door het vastleggen van een
bepaald standaard maltype, namelijk de vaste liggende mal.

Door deze beperking in het aantal verschillende mallen dat door een mallen-fabrikant
wordt gefabriceerd, kunnen de engineering-kosten worden gespreid en zijn er leereffecten
te verwachten in het produktieproces. Deze effecten komen tot uiting in de prijs van de
malbekistingen.

Voor het bepalen van de regressie-factor bekijken we het malproduktie proces. De
vervaardiging van de bekistingsmallen omvat de volgende activiteiten (bron: Grimbergen
B.V., Alphen aid Rijn):
1. Engineering, het maken van totaal-, deel- en monotekeningen.
2. Constructieproces:

. Voorbewerking, het maken van onderdelen d.m.v. plasma- of autogeen snijden,
knippen en zagen.

. Vervolgbewerking, bijvoorbeeld het boren van gaten en machinaal bewerken.

. Deelassemblage tot deelconstructies d.m.v. lassen, gloeien en machinale
bewerking.

. Totale assemblage met bouten en scharnieren.

. Conservering en controles.
3. Vervoer met vrachtwagens naar betonfabriek.
4. Overdracht na een maatcontrole in betonfabriek d.m.v. proefstort.
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Op basis van deze beschrijving en het
handboek bekistingen van STU BECO
stellen we de regressie-factor op 0,95. Een
benadering van de opbouw van de kosten
is weergegeven in figuur 9.6 (bron:
Grimbergen B.V.). De verwachte effecten
van standaardisatie op de kostprijs kan op
basis van deze kostenopbouw worden
bepaald (bevestigd door van Grimbergen):

DNersen

3"
Engineering

15"

Materiaal
20%

Figuur 9.6 Kostenopbouw van de produldie van
bekistingsmallen

1. Spreiding van engineeringkosten. Uitgaande van 15% engineeringkosten en een
verdubbeling van het aantal te produceren mallen is dit een besparing van 7,5% op
de totale kostprijs.

2. Een reductie in het benodigde aantal manuren per kist en dus in de loonkosten als
gevolg van het leereffect. We gaan uit van een regressiefactor van 0,95. Ais er dus
bijvoorbeeld voor de Heinenoordtunnel 64 Lp.v. 32 mallen zouden worden gemaakt
en er uitgegaan wordt van 45% loonkosten kan dit een besparing opleveren van: (1-
0,95) * 45% = 2,25 %

De totale kostenbesparing zou dan uitkomen op 7,5% + 2,25% = 9,75%. Een
bekistingsmal voor de Heinenoordtunnel kost dan geen 137.500,- maar 133.800,-. De
afschrijving van bekistingsmallen maakt bij de Heinenoordtunnel ongeveer 6,5% uit van de
liningkosten. Op deze liningkosten kan dus bij aankoop van bekistingsmallen waarop
slechts de he1ftvan de engineering-kosten hoeven worden afgeschreven 9,75% * 6,5% =
0,6% besparen. Op de totale tunnelkosten is dit ongeveer 0,15%. In vergelijking met de
kostenreductie-percentages als gevolg van hergebruik van bekistingsmallen, zie figuur
9.4, is dit afhankelijk van de tunnellengte en de diameter een factor 2 tot 10 kleiner.

9.4.2 Inkoop van de TBM

De inkoop van TBM's kan lager worden als de leverancier een voorkeursreeks aan
diameters produceert en slechts een type TBM bouwt. Er kunnen kortingen worden
gegeven, doordat de engineeringkosten worden gespreid en door dat de produktiviteit
stijgt a.g.v. van leereffecten.

9.4.2.1 Spreiding van engineering-kosten

Benadering van de engineeringkosten:
1. De engineeringkosten voor het ontwerp Heinenoord TBM liggen tussen de 1 en de 1,5

miljoen DM, op een totaalprijs van 16,5 miljoen. De engineering-kosten hoeven niet zo
hoog te zijn, omdat er een hoop know how reeds aanwezig is. We moeten eigenlijk
kijken naar spreiding van diameter-afhankelijke engineering-kosten.

2. Analogie met baggerschepen. Bij IHC Holland heeft men ooit een prijsaanbieding
gedaan voor de bouw van twee identieke baggerschepen in de prijscategorie tussen
de 20 en 25 miljoen. De post engineeringkosten maakten bij de prijs van een van die
schepen 12% uit van het totaal. Dit betekent dat er over de aanschaf van twee
schepen los van de commerciele prijsvorming een kwantumkorting van ongeveer 6%
kan worden gerekend.
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9.4.2.2 Leereffect op produktie

Het bepalen van het leereffect in het TBM-produktieproces is niet de eerste prioriteit in dit
onderzoek. In hoofdstuk 10 worden daar de redenen voor aangedragen. Er is daarom
slechts een schatting gemaakt van de orde van grootte.

Uitgaande van loonkostenpost van 10% van de totaalkosten en een regressie-factor op de
produktieverhoging van 0,90, kan een loonkostenreductie van 10% op de totaalkosten
worden behaald bij verdubbeling van de seriegrootte. Hiermee is een bedrag gemoeid van
10% van 120 miljoen is 12 miljoen per TBM.

9.5 Kosten door het beperken van optimalisatie-mogelijkheden

Door het uitsluiten van varianten, t.g.v. het vastleggen van bepaalde ontwerp- of
uitvoeringsvariabelen, wordt de optimalisatie t.a.v. die ontwerpvariabelen beperkt. De
optimalisatieprocessen die bij boortunnels een rol spelen, en die door standaardisatie
worden beperkt, zijn:
1. Optimalisatie van het ruimtelijk ontwerp. In de praktijk wordt de inwendige diameter

geminimaliseerd t.a.v. een bepaald doeleind en dat kan niet meer als er een bepaalde
standaard vastligt.

2. Optimalisatie van het constructieve liningontwerp. Deze wordt bij het concept beperkt
door het standaard segmentontwerp. Er kan alleen nog met het wapeningspercentage
gevarieerd worden.

3. Optimalisatie van de materieel-inzet. Ais gevolg van het standaardiseren van het
materieel-type zal de materieel-inzet niet meer kunnen worden toegespitst op een
bepaald project.

9.5.1 Optimalisatie van de inwendige diameter

Met optimalisatie bedoelen we in principe het optimaliseren van de prijs-prestatie
verhouding van een bepaald produkt. Door de kosten en de baten van bepaalde varianten
te beschouwen kan een optimale oplossing worden gevonden.

In deze sub-paragraaf zullen de kosten en de baten van het varieren van de inwendige
diameter worden behandeld. Deze kosten en baten zullen beschouwd worden relatief
t.o.v. de situatie dat er niet geoptimaliseerd kan worden, maar er een voorkeursreeks van
diameters vastligt.

9.5.1.1 De baten-effecten van diameter-optimalisatie

Bij de optimalisatie van de inwendige diameter speelt naast de kosten van de constructie
ook de batenkant een rol. Zo kunnen er afwegingen gemaakt worden t.a.v. het prestatie
van de tunnel als functie van de tunnel. Voorbeelden van baten-afwegingen die een rol
kunnen spelen bij de keuze van een inwendige diameter zijn:
1. Bij een tunnel voor goederentreinen kan een tunnel gemaakt worden voor enkel stack

of dubbel stack. Dit betekent dat er treinen met enkel- of dubbelgestapelde containers
door heen kunnen. Een dubbel-stack containertrein heeft een hogere capaciteit, en
dus hogere baten. Maar de inwendige diameter wordt groter, waardoor de tunnel
duurder wordt.

2. Voor een wegentunnel kan worden gekozen voor een vluchtstrook langs de weg of
een smallere redresseerstrook. Deze laatste optie geeft een capaciteitsverlaging van
5% t.o.v. de eerste. Deze verlaging kan in geld worden uitgedrukt en worden
meegenomen in het optimalisatie-proces.

3. Bij het binnenrijden van een tunnel veroorzaakt een hogesnelheidstrein een schokgolf
door de luchtdruk die wordt gecreeerd. Om deze schok niet te groot te laten zijn en de
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luchtdruk binnen grenzen te houden die aanvaardbaar zijn voor de duurzaamheid van
de tunnelconstructie, moet de tunnel een minimale diameter hebben. Deze diameter
is afhankelijk van de snelheid waarmee de trein rijdt. Ais er uit kosten-overwegingen
voor een kleinere tunnel wordt gekozen moet het tijdsverlies van de trein, veroorzaakt
door de lagere snelheid, worden meegenomen in de afweging.

Er kan, bij het onderzoeken of een tunnel kleiner kan worden gedimensioneerd dan voor
de capaciteit eigenlijk nodig, een kwantificatie worden gemaakt van de nadelige effecten
op de baten. Deze kan dan worden afgewogen tegen de kostenvoordelen van verkleining,
bijvoorbeeld de lagere kosten bij kleinere diameters of de mogelijkheid tot hergebruik van
materieel.

Er zal bij de afweging tussen optimalisatie en standaardisatie verder niet naar de baten
worden gekeken, omdat deze moeilijk te kwantificeren zijn. We gaan er van uit dat er bij
het inpassen van de gebruiksdoeleinden in de standaardmaten altijd op een
overgedimensioneerde tunnel wordt overgestapt, en niet naar een
ondergedimensioneerde met inachtname van capaciteitsverliezen.

9.5.1.2 De kosteneffecten van diameter-optimalisatie

De voornaamste bouwkostennadelen van tunneldiameter-standaardisatie komen voort uit
het feit dat er geen optimalisatie van het ontwerp meer kan plaatsvinden per project. Een
gevolg hiervan is dat er een grotere tunnel zal worden geboord dan voor het p.v.e. strikt
noodzakelijk is. Deze grotere diameter komt tot uiting in de kosten voor aile onderdelen.

In de figuren 10.2 en 10.3 uit paragraaf 10.3.1 is aangeven hoeveel kosten er bij een
optimalisatie, in dit geval een verkleining, van de inwendige diameter kan worden bereikt
t.o.v. de diameters uit de voorkeursreeks. Hiermee is als onderdeel van de
haalbaarheidsanalyse aangegeven hoe de verhouding is tussen de bespaarde kosten
door hergebruik van de TBM en de bekistingsmallen aan de ene kant, en van optimalisatie
van de inwendige diameter aan de andere kant.

9.5.2 Optimalisatie van het constructieve liningontwerp

Bij het standaardiseren van de liningdikte zal er geen optimalisatie meer kunnen
plaatsvinden van de onderlinge verhouding tussen de hoeveelheid wapening en de dikte.
De liningkosten zullen hierdoor hoger uitvallen dan in een situatie waarbij de dikte niet bij
voorbaat is vastgelegd. Om het bepalen hoeveel hoger wordt in deze paragraaf de
optimalisatie van het liningontwerp besproken. Eerst wordt de optimalisatie in de huidige
praktijk beschouwd en vervolgends de beperking beperking dor standaridisatie. Daarna
worden de kosten en baten bepaald van optimalisatie van de lininingdikte en van het
wapeningspercentage. Oit is gedaan om aan te geven wat er wegvalt als de liningdikte
wordt vastgelegd.

9.5.2.1 Optimalisatie van de liningdikte in de praktijk

In de praktijk zal optimalisatie van het constructieve lining- en segmentontwerp meestal
plaatsvinden op basis van de volgende vastliggende hoofdparameters:
1. een inwendige diameter
2. de vorm van de segmenten
3. de betonkwaliteit
4. het aantal segementen per ring

Vervolgens worden er oplossingscombinaties bedacht waarbij, uitgaande van op basis van
ervaring en vuistregels vastgestelde uitgangswaarden, de volgende ontwerpvariabelen
worden gevarieerd:
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1. de liningdikte
2. de hoeveelheid wapening

Constructiet vallen op grond van de scheurwijdte, en de minimum en maximum
wapeningspercentages verschillende oplossingscombinaties at. Vooral met spreadsheet-
programma's zijn nu gemakkelijk computerberekeningen te maken, waarbij van
verschillende combinaties van liningdikte, en een daarbij behorend wapeningspercentage,
de totale kosten kunnen worden weergegeven. Daarbij kan dan tevens in de uitvoer
worden aangegeven welke oplossingen ongeldig zijn.

9.5.2.2 Beperkingen van de optimalisatie door standaardisatie

Standaardisatie van de dikte heeft tot gevolg dat er niet op dikte kan worden
geoptimaliseerd. Dit heeft twee mogelijke gevolgen:
1. Bij zwaarder belaste tunnels kan de dikte niet worden vergroot. Dit heeft tot gevolg

dat alleen een vergroting van wapeningshoeveelheid de extra sterkte zal moeten
leveren. Er zal dus geen economisch wapeningspercentage kunnen worden bepaald,
waardoor de het ontwerp uiteindelijk duurder wordt.

2. Bij een minder zwaar belaste tunnel kan de dikte niet worden verkleind. De
wapeningshoeveelheid kan ook niet worden verkleind, want die mag niet kleiner zijn
dan het minimum wapeningspercentage. Dit maakt dat de tunnel
overgedimensioneerd zal zijn t.a.v. de sterkte en dus te qua materiaalkosten duurder
dan strikt noodzakelijk.

9.5.2.3 Kosten- en bateneffecten van optimalisatie van de liningdikte

Optimalisatie van de liningdikte zal in de prC3ktijkneerkomen op het verkleinen van de dikte
bij het in stand houden van een minimum wapeningspercentage. Ais basis voor de
afweging tussen optimalisatie en standaardisatie worden nu de kosten- en de
batenettecten besproken van optimalisatie van de liningdikte. Onder baten wordt hier
verstaan de sterkte-capaciteit van de lining, ottewel de grootte van de belasting waarbij
het constructieve ontwerp nog voldoet.

De baten-effecten van optimalisatie van de diameter

Om de sterkte-vermindering bij atname dikte te kunnen vergelijken met de kostenverlaging
bij atname van de dikte wordt hier een voorbeeld van een dikte-vermindering beschouwd:

Door een segment 20 mm dunner te maken, neemt de betondrukzonehoogte met 10 mm
at. Bij een segmenthoogte van 400 mm, neemt de betondrukzonehoogte dus van 200 mm
naar 190 mm at. Het opneembaar moment is recht even redig met de
betondrukzonehoogte. Deze neemt dus met 1/20 = 5% at.

De kosteneffecten van optimalisatie van de liningdikte

In tiguur 9.7 Is weergegeven wat voor winst er te behalen is, als er bij de optimalisatie van
de liningdikte, bij toepassing van het minimum wapeningspercentage, de dikte wordt
verkleind. Er is hierbij uitgegaan van de basisinvoer die is gegeven in paragraat 8.6.
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Figuur 9.7 Kostenreducties bij verkIeinen van liningdikte t.o.v. standaard

De conclusies die n.a.v. deze grafiek kunnen worden getrokken zijn::
1. De reducties varieren niet sterk met de diameter. Een aantal sprongen en af- en

toenames zijn te beredeneren met overgangen in de spreadsheet.
2. Bij een verkleining van de dikte van 25 mm is er al een kostenreductie gerealiseerd

van gemiddeld zo'n 1,5%. Dit is het maximum dat met hergebruik van de mallen onder
zeer beperkte omstandigheden kan worden bereikt. Een verkleining van 25 mm is niet
veel als men bedenkt dat er projecten zijn die dezelfde diameter hebben maar die qua
liningdikte soms wel 100 mm verschillen. Zie hiervoor de geboorde tunnels in Europa
uit bijlage II.

Standaardisatie van het segment-ontwerp lijkt minder voordelen te bieden dan diameter-
standaardisatie. Dit heeft de volgende redenen:
1. Er worden minder grote kostenreducties bereikt bij standaardisatie, doordat

. de investeringskosten voor de mallen veel kleiner zijn

. de mallen bij grotere lengtes vaak al zijn versleten, waardoor er alleen bij zeer
grote voortgangssnelheden en kleine tunnellengtes een redelijke restwaarde
overblijft

2. Het is in minder situaties gunstig, omdat de optimalisatie van liningdikte snel mear
winst oplevert.

De prijs/prestatie-verhouding van de liningdikte

Het combineren van de kosten- en de bateneffecten geven een beeld over de
prijs/prestatie-verhouding van de liningdikte-optimalisatie. Een liningdikte-vermindering
van 200 mm bij een dikte van 400 mm bleek een sterkte-vermindering van 5% teweeg te
brengen. De kostenreductie die daarmee te bewerkstelligen is, is af te lezen uit figuur 9.6
en is ongeveer 1,5%. De prijs-prestatieverhouding is dus ongeveer 3%
sterktevermindering per procent kostenreductie. Dezelfde verhouding geldt ook voor
dikte-vergroting, omdat deze op dezelfde manier via een vergroting van de
betondrukz6nehoogte een hogere sterkte-capaciteit geeft.

9.5.2.4 Kosten- en bateneffecten van optimalisatie van het wapeningspercentage

Ais gevolg van het vastleggen van de liningdiktezal er bij het zwaarder belasten van de
liningalleen door het verhogen van het wapeningspercentage een grotere sterkte kunnen
worden bereikt. Zoals vermeld in paragraaf 9.5.2.1 wordt in de praktijksterkte bereikt door
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een combinatie van een dikkere lining en meer wapening. Op die manier kan er een
economisch wapeningspercentage worden bepaald.

Teneinde een kosten-vergelijking te kunnen maken tussen standaardisatie en
optimalisatie moet de prijs-prestatie-verhouding van het wapeningspercentage bekend
zijn. Hiertoe worden de baten, in de hoedanigheid van de sterkte-capaciteit, en de kosten
van verhoging van het wapeningspercentage bepaald. Uitgaande van een minimum
wapeningspercentage kan de wapeningshoeveelheid namelijk alleen nog maar vergroot
worden.

De baten van verhoging van het wapeningspercentage

Van belang is naast de kosten van de wapening ook de extra capaciteit die er mee kan
worden bewerkstelligd. Dit kan worden gezien als de batenkant van het
optimalisatieproces.

In een zwaarder belaste situatie zal eerst het wapeningspercentage verhoogd worden. Dit
kan doorgaan tot aan het maximum wapeningspercentage. Met het wapeningspercentage
neemt de sterkte vrijwel lineair toe, behalve dat de hefboomsarm afneemt. Door meer
wapening in het beton op te nemen kan dus maximaal COmax/COmin= 2,48/0,21= 11,8 aan
zwaardere belasting worden getrotseerd, zonder dat de dikte hoeft te veranderen. Met
vermindering van de hefboomsarm wordt dat ongeveer 7 a 8 keer.

Op basis van deze redenering is er ook een grens aan te geven aan de toepasbaarheid
van het liningontwerp. Ais er een grotere sterkte vereist is dan zeven keer de sterkte bij
een minimum wapeningspercentage, dan kan dat met de standaarddikte niet meer worden
opgebracht en moet er dus van het standaardontwerp worden afgeweken.

De kosten van verhoging van het wapeningspercentage

De extra kosten die worden gemaakt door het verhogen van het wapeningspercentage
zijn weergegeven in figuur 9.8. Met wapeningspercentage wordt bedoeld het percentage
aan beide zijden van de betondoorsnede in omtreksrichting.
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Figuur 9.8 Kosteneffecten van verhoging van het wapeningspercentage

Conclusies die uit deze grafiek kunnen worden getrokken zijn:
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1. De kosten lopen bij grotere diameters sneller op. Dit komt door de grotere liningdiktes
die in die tunnels worden toegepast en dus de grotere hoeveelheid staal bij een
bepaald wapeningspercentage.

2. De kosten van meer wapening zijn aanzienlijk hoger dan een vergroting van de
liningdikte. Een vergelijking kan echter pas worden gemaakt als de verhouding van
sterktetoenames van de beide maatregelen worden beschouwd.

De prijs/prestatie-verhouding van het wapeningspercentage

Bij het bespreken van de baten is verteld dat de sterkte-capaciteit zo goed als lineair
verloopt met het wapeningspercentage waarbij een correctie moet worden toegepast om
de afnemende hefboomsarm te verdisconteren. Bij een wapeningspercentage van 1,80%
zal de sterkte-capaciteit t.o.v. 0,21 procent ongeveer 6 keer zo groot zijn. De
kostenverhoging varieert met de diameter tussen de 22 en de 75%, zie figuur 9.8. De
prijs/prestatieverhouding varieert dus tussen de 4 en de 12% kostenverhoging per 100%
sterktevergroting.

9.5.3 Optimalisatie van het materieel

Vanwege het criterium dat het materieel breed inzetbaar moet zijn en de mogelijkheid
moet bieden tot hergebruik, zullen bij standaardisatie de materieeltype-keuzen en het
ontwerp ervan vaak op de zwaarst mogelijke eisen worden afgestemd. Beperking van de
optimalisatie leidt hier dus weer tot overdimensionering. De overdimensionering die in het
standaardisatie-concept een rol spelen zijn:
1. overdimensionering van de TBM
2. overdimensionering van het mallensysteem

9.5.3.1 Overdimensionering van de TBM

Er vindt overdimensionering plaats van de TBM omwille van twee criteria bij het kiezen van
een standaard:
1. Breed inzetbaarheid. Ais bijvoorbeeld een mix schild voor 10 verschillende

omstandigheden geschikt moet zijn dan moet je de dimensionering aanpassen aan de
maatgevende belasting. De sterkte wordt dan dus in minder belaste gevallen niet
volledig benut.

2. Mogelijkheid tot hergebruik. Om standaardisatie door hergebruik interessant te laten
zijn zal er een hoge levensduur van de TBM moeten worden gerealiseerd. De
diameter-afhankelijke onderdelen die normal iter worden vervangen zullen
slijtagebestendiger moeten zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
. de snijwiellager
. het schild
. het snijwiel

9.5.3.2 Overdimensionering van het mallensysteem

Net als bij de TBM zal ook bij de mallen het systeem op bepaalde maatgevende eisen
moeten worden ontworpen, die niet altijd van kracht zijn. Deze maatgevende eisen
kunnen zijn:
1. Produktiesnelheid voor breed inzetbaarheid.
2. Technische levensduur en dus constructie-sterkte voor spreiding van afschrijving.

9.6 Diverse neveneffecten op de kosten

Onder diverse neveneffecten worden effecten verstaan die bij het concretiseren van het
concept niet in ogenschouw zijn genomen, maar die bij het bepalen van de haalbaarheid
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.toch van belang kunnen zijn. De effecten zijn gegroepeerd en worden in deze paragraaf in
de volgende volgorde besproken.
1. Standaardisatie in diverse diameter-afhankelijke lagen
2. Diverse kosteneffecten op de exploitatie
3. Diverse effecten op de bouwkosten
4. Diverse effecten op de prijsvorming

9.6.1 Standaardisatie in diverse diameter-afhankelijke lagen

De kosteneffecten a.g.v. het standaardisatie-concept, die in de diameter-afhankelijke
lagen bij boortunnels , anders dan het bouwmaterieel en de tunnellining, zijn te
verwachten zijn::
1. Korting op de inkoop van wapeningskorven
2. Afbouwconstructies
3. Kostenreductie in de exploitatie.

Aan dit laatste effect is een aparte subparagraaf gewijd en de eerste twee worden
hieronder besproken.

9.6. 1.1 Korting op de inkoop van wapeningskorven

In verband met de snelle procesmatige fabricage van de segmenten wordt de
wapening vaak gelast waardoor een stijve, goed te hanteren wapeningskooi wordt
verkregen. Deze wapeningskooien worden vaak door een onafhankelijke leverancier
gemaakt en aan de betonfabriek geleverd, zoals bijvoorbeeld bij de Heinenoordtunnel
het geval is.

Bij het concept wordt het wapeningspercentage variabel gehouden om het verschil in
belastingssituaties op te kunnen van gen. In veel situaties zal echter een minimum
wapeningspercentage voldoen. Per standaard segment kan er voor het geval van
minimum wapening een standaard wapeningsontwerp worden gehanteerd. Ais er meer
wapening nodig is kan datzelfde ontwerp worden gebruikt met toepassing van een andere
diameter wapeningsstaal, of kan er een andere korf worden ontworpen. In dat laatste
geval biedt standaardisatie geen voordelen. In het eerste geval kunnen ontwerpkosten
gespreid worden en zal er een leereffect optreden. Een extra voordeel is dat het bij het
produceren van standaard wapeningskorven eerder rendabel wordt om een robot voor het
te installeren, zie figuur 9.9.

Aguur 9.9 Robot voor het fabriceren van wapeningskorven
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Uit paragraaf 8.5.2.2 over de prijs van het wapeningsstaal blijkt dat van 12,55 die per kg
staal moet worden betaald ongeveer 11,55 voor de rekening van lonen komt. Dit betekent
dat de loonkosten 60% van de totale kosten uitmaken. Een regressiefactor zal door de
hoge loonkosten bij een vergroting van de serie heel snel tot een aanzienlijke
kostenreductie kunnen leiden. In het kader van dit onderzoek is dit neveneffect echter niet
gekwantificeerd, omdat standaardisatie van de wapening geen onderdeel van het concept
is.

9.6.1.2 Afbouwconstructies

M.u.v. wegentunnels wordt de afbouw van de tunnel gevormd door het inwendig oppervlak
van de lining en de infrastructuurconstructie zoals rails of een wegdek met de daarbij
behorende ondersteuningsconstructie. Aan wegentunnels kan een aantal andere eisen
worden gesteld, die gevolgen hebben voor de afbouwconstructies:
1. een plafond om de ventilatiekanalen, die bij tunnels met grote lengte nodig kunnen

zijn voor de aanvoer van frisse lucht, te scheiden van het profiel van vrije ruimte
2. zijmuren voor het afscheiden van een vluchtweg
3. loop paden
4. het wegdek en drainage

De constructie-altematieven die voor het aanbrengen van de plafonds en van de zijpaden
en -muren ter beschikking staan zijn: .

1. Ter plaatse gestort beton. Zie voor een voorbeeld van een ter plaatse gestorte
betonnen plafond figuur 9.10

2. Geprefabriceerd metaal.
3. Geprefabriceerd beton.

.. '~.' ~".."'..
~ 6

.l~

Figuur 9.10 Ter plaatse gestorte betonnen plafond

Ais gevolg van de standaardisatie van tunneldiameters zullen ook de afmetingen van de
afbouwconstructies standaardafmetingen krijgen. Het wegdek wordt vaak opgebouwd uit
prefab beton en het plafond wordt vaak ter plaatse gestort. Bij standaardisatie van
boortunnels voor autowegen kunnen dus vooral serie-effecten op de produktie van de
prefab wegdek-constructies worden verwacht.
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9.6.2 Diverse kosteneffecten op de exploitatie

Standaardisatie van tunneldiameters werkt door tot een andere laag van het produkt
boortunnels namelijk de exploitatie van het vervoerssysteem. Er is invloed op via de
volgende effecten:
1. standaardisatie van het rijdend materieel
2. standaardisatie van schoonmaak-materieel
3. medegebruik, dit is een effect aan de batenkant

9.6.2.1 Standaardisatie van rijdend materieel

De mate van standaardisatie die reeds bereikt is verschilt per vervoersinfrastructuur-
systeem:
1. Autowegen hebben een standaard profiel van vrije ruimte per categorie weg.
2. Treinafmetingen en het daarbij behorende profiel van vrije ruimte voor tunnels is in

heel Europa gelijk. Voor goederentreinen zijn er verschillen of de trein enkel stack of
dubbel stack containers vervoert.

3. Het rijdend materieel van metro's is een typisch voorbeeld van differentiatie. De
metro's in Rotterdam en Amsterdam hebben verschillende afmetingen, hetgeen de
inwendige diameters van boortunnels voor die metrolijnen ook doet verschillen. In
Europees verband is men, ook in het kader van de Europeanisering van
aanbestedingen, bezig met het maken van afspraken over de afmetingen van
sneltram-voertuigen, De breedte van deze stellen wordt waarschijnlijk 2,65 meter.

4. Naar de afmetingen van tunnels voor ondergronds goederen vervoer wordt in Amerika
onderzoek gedaan. De kans dat er tot een standaard wordt gekomen is aanwezig,
maar wellicht gaan exploitanten alsnog verschillende systemen aanleggen die niet op
elkaar zijn afgestemd.

Om de kostenbesparingen te bepalen die standaardisatie van rijdend materieel met zich
mee brengt kan de case van de combinatie van de metro's van Amsterdam en Rotterdam
worden uitgewerkt. De gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn:
1. Het aantal metrostellen dat per systeem wordt gebruikt. In Amsterdam beschikt men

over 44 metrostellen met een levensduur van 30 jaar.
2. De aanschafkosten van deze stellen. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf van Amsterdam

gaat uit van een aanschafprijs van /4,7 miljoen.
3. Het percentage aan engineering in de kostprijs. We gaan hierbij uit van 10%.
4. Het gedeelte van de engineeringkosten dat wegvalt bij standaardisatie van de

afmetingen. Dit geeft namelijk een indicatie van de te verwachten kwantumkortingen
op metro-rijtuigen. Giesen (1994) geeft een overzicht van de te verwachten
veranderingen in de ontwikkelingskosten als gevolg van vervolgorders van metro- en
tramstellen bij verschillende standaardisatie-niveaus. Uitgaande van 100% in het
geval van geen standaardisatie zijn de overblijvende ontwikkelingskosten bij deze
standaardisatie-niveaus weergegeven in figuur 9.12.
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Figuur 9. 12 Afname van ontwikke/ingskosten van metro- en trams tel/en bij verschil/ende
standaardisatie-niveaus

Door standaardisatie van rijdend materieel zijn besparingen in het ontwerp en de produktie
mogelijk a.g.v. spreiding van investeringskosten, leereffect en korting op inkoop en
toelevering. Uitgaande van 10% ontwikkelingskosten is dit 1470.000,-. Hier blijft bij
standaardisatie van het gehele voertuig 10% van over, dus de besparing is 1423.000,-.
Op een metrosysteem met 44 stellen kan dit in totaal dus /18.600.000,- gulden op de
aanschaf van rijdend materieel schelen. Dit is een besparing van 9% in totaal.

In Duitsland maken de voertuigkosten bij tram- en stadspoorsystemen respectievelijk 11%
en 35% van de totale kosten van het systeem uit (Giesen, 1994). Een besparing van 9%
op de voertuigkosten is dus een besparing van 1 tot 3 % op de totale systeemkosten.

Het leereffect bij de produktie van rijdend materieel zal niet sterk afhankelijk zijn van de
van afmetingen van in serie geproduceerde voertuigen. Dit effect is hier dan ook niet in
beschouwing genomen.

De standaardisatie van rijdend materieel als gevolg van standaardisatie is extra
interessant LV.m. een het opkomende B.O.T.-principe bij de aanbesteding van tunnels.
B.O.T. staat voor Build Operate Tranfser en komt er op neer dat de aannemerscombinatie
naast de tunnel ook de exploitatie van de tunnel voor zijn rekening neemt. De
aanbesteding van de metro in Kopenhagen is hier een voorbeeld van. Doordat de
prijsbepaling zich bij het B.O.T.-principe in een hand bevindt, komen de kostenreducties
van zowel de bouwkosten als de exploitatie-kosten sneller in de prijsaanbieding tot uiting.

Vanwege de richtlijnen voor Europese aanbestedingen wordt er door de opdrachtgevers
ook steeds meer naar standaarden gevraagd. Het materieel voor stedelijk railverkeer gaat
dan ook toe naar een standaardbreedte van 2,65 meter. De huidige breedte van
metrostellen is 3 meter.

9.6.2.2 Standaardisatie van schoonmaak-materieel

Om de tunnel schoon te houden worden twee soorten schoonmaak-materieel ingezet
(Bickel, 1982):
1. Om de efficientie van het verlichtingssysteem te garanderen en de algemene aanblik

vande tunnel te onderhouden, moeten de tunnelwanden en het plafond regelmatig
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2.

worden schoongemaakt. Dit schoonmaken gebeurt met een wastruck, een tank truck
met water en voorzien van een pomp die wordt aangedreven door een gescheiden
gasmotor. Er zitten borstels en spuitstukken op de truck. De roterende borstels voor
de zijwanden zitten gemonteerd op verstelbare armen. Deze armen worden met
hydraulische cilinders tegen de zijwanden gedrukt en met contragewichten tegen het
plafond.
Naast een wastruck voor de zijwanden en het plafond wordt er een
straatschoonmaker gebruikt voor het wegdek. Dit is een standaard gemotoriseerde
veger met een watercontainer, een roterende borstel en een opslagtank.

Het ontwerp van dit schoonmaak-materieel is niet afhankelijk van de tunneldiameter. De
wastruck heeft immers verstelbare armen. Standaardisatie van deze diameters heeft
derhalve geen invloed op de schoonmaakkosten van de tunnel.

9.6.2.3 Medegebruik

Bij het handig kiezen van de standaardmaten kan optimalisatie van het gebruik worden
bewerkstelligd door zowel personen als vracht door dezelfde tunnel te vervoeren. Dit
noemt men medegebruik en kan dus als gevolg van standaardisatie doorwerken aan de
batenkant. Met de metro van Moskou wordt op deze manier's nachts post
getransporteerd.

9.6.3 Diverse effecten op de bouwkosten

Effecten van standaardisatie op de bouw die nog niet genoemd zijn, zijn:
1. spreiding van ontwerpkosten
2. robotisering van het bouwmaterieel

9.6.3.1 Spreiding van ontwerpkosten

Ais primaire effecten is er tot nu toe alleen gekeken naar effecten op de bouwkosten.
Hierbij werd o.a. de spreiding van investeringskosten t.b.v. de TBM besproken. Naast de
TBM-kosten zijn er echter ook nog de investeringskosten voor het ontwerp. Bij
standaardisatie van boortunnels kunnen deze investeringskosten worden verdeeld.

Het maken van een constructief ontwerp van een tunneldoorsnede op basis van een
inwendige diameter bestaat uit de bepaling van een dikte, een wapeningspercentage en
het aantal segmenten per ring. Deze activiteiten kost een aannemer Vos ongeveer 2
manjaren van 1500 uur (professor Vos). Deze manjaren kosten 1150.000 per stuk. De
totale ontwerpkosten zijn dus 1300.000. Ais er bij standaardisatie een ontwerp voor een
tunnel met dezelfde voorkeursdiameter moet worden gemaakt zullen de segment-
afmetingen vastliggen, maar voor het bepalen van de wapening zal het alsnog ongeveer
de helft van de manuren kosten. De kostenreductie is dan dus 1150.000. Op een relatief
kleine tunnel van bijvoorbeeld 11.000.000 is dit een reductie van 0,15%.

Vanuit een macro-economisch perspectief kan standaardisatie toch een groter
kostenvoordeel bewerkstelligen dan dat hier wordt gesuggereerd. In de huidige
aanbestedingen zijn er vaak een aantal aannemerscombinaties actief met het
liningontwerp. Ais er bijvoorbeeld in de plaats van een, vijf aannemers de helft van hun
ontwerpkosten kunnen besparen, doordat een groot deel van het segmentontwerp
standaard is, dan is de totale kostenreductie 5 * 1150.000 = 1750.000.

9.6.3.2 Robotisering van het bouwmaterieel

Een onderdeel van het leereffect wordt, zoals dat in paragraaf 4.2.3.2 is beschreven,
veroorzaakt door het beter leren hanteren van hulpmiddelen. In het verlengde daarvan ligt
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dat et bij standaardiseren van afmetingen sneller nieuwe gereedschappen kunnen worden
ontwikkeld. Voorbeelden van zulke gereedschappen zijn ook robots. In de boortunnelbouw
zijn er de volgende ontwikkelingen op gebied van de robotisering:
1. robots voor het fabriceren van wapeningskorven, zoals besproken in paragraaf

9.6.1.1 en afgebeeld in figuur 9.9
2. rot;)ots voor het plaatsen van segmenten in het schild, zie figuur 9.11
3. robots voor het maken van dwarsverbindingen, zie figuur 9.11
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Robot voor het plaatsen van segmenten Robot voor het maken van dwarsverbindingen

Rguur 9.11 Voorbeelden van robots in de boortunnelbouw

9.6.4 Diverse effecten op de prijsvorming

De diverse effecten op prijsvorming die het gevolg kunnne zijn van standaardisatie zijn:
1. verlaging van de toeslag voor risico
2. commerciele prijsvorming als gevolg van compatibiliteit
3. innovatie bij de concurrentie

9.6.4. 1 Verlaging van de toeslag voor risico

Zoals reeds in paragraaf 8.4.12 is vermeld, worden er bij het begroten van bouwkosten
voor boortunnels relatief hoge toeslagen voor winst en risica berekend, normaliter 12%.
Dit hoge percentage heeft te maken met de kans op afwijkende produktiesnelheden. In de
betreffende paragraaf wordt als mogelijke reden daarvoor aangegeven dat er een
verkeerde inschatting kan worden gemaakt van het boorproces en de produktie ervan. Bij
standaardisatie kan deze inschatting als gevolg van het leereffect waarschijnlijk beter
worden gemaakt, zodat de afwijkingen in de produktiesnelheden beter kunnen worden
gecontroleerd. Hierdoor kan uiteindelijk toeslag voor winst en risica worden verlaagd. Ais
er voor deze kostenpost niet 12% maar 10% in rekening zou worden gebracht geeft dit
logischerwijs een reductie van 2% op de tunnelprijs.

9.6.4.2 Commerciele prijsvorming als gevolg van compatibiliteit

Doordat er standaarden worden afgesproken worden er aanbieders gecreeerd. Er is
namelijk geen barriere meer t.a.v. markt-toetreding, doordat een leverancier niet de maat
kan leveren die er op een bepaald systeem van de vrager aansluit. Deze overweging
speelt bijvoorbeeld een rol bij de standaardisatie van rioolbuizen. Door de standaardisatie
kan een gemeente bij elke rioolbuizen-Ieverancier dezelfde maten krijgen. Deze
leveranciers zullen nu met elkaar in concurrentie de prijs bepalen. Ais er geen standaard
zou zijn, kan een producent die het eerste deel van het systeem heeft aangelegd als een
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soort monopolist een veel hogere prijs vragen, omdat de gemeente de buizen nergens
anders kan krijgen (prof. Wiggers).

Op deze manier kan standaardisatie dus invloed hebben op de commerciele prijsvorming
als gevolg van compatibiliteit. Deze effecten zullen bij boortunnels niet in grote mate
spelen,omdat:
1. een boortunnel is in principe een standalone systeem dat niet afhankelijk is van

andere delen van een systeem waar het op aan moet sluiten, zoals rioolbuizen
bijvoorbeeld onderling op elkaar moeten kunnen worden aangesloten

2. de aanbieders van tunnels kunnen aile maten en systemen maken, en er wordt dus
geen concurrentie uitgesloten bij het kiezen van een bepaalde maat

Het is echter wet denkbaar dat bijvoorbeeld een gemeentevervoersbedrijf bij het kiezen
van een buisdiameter een aantalleveranciers van metrostellen uitsluit. Bij standaardisatie
zou dit niet het geval zijn, omdat dan iedereen dezelfde maat metro's en metrotunnels
maakt.

9.6.4.3 Innovatie bij de concurrentie

Een effect van prijsverlaging van het produkt boortunnel kan zijn dat concurrerende
bouwmethoden ook goedkoper worden. Producenten van zink- en cut and cover-tunnels,
en misschien zelfs van viaducten, worden namelijk uit concurrentie-overwegingen
gestimuleerd om inventief te zijn en om ook hun kostprijs te verlagen. Ais reactie hierop
zullen dan ook de boortunnelbouwers weer effectiever met hun produktie-capaciteiten
proberen om te gaan. Deze onderlinge concurrentie zal aannemers constant onder druk
blijven zetten om de kosten te verlagen.

Of dit effect bij boortunnels ook merkbaar zal zijn is nog maar de vraag. De aannemers die
de boortunnels gaan bouwen, bouwen namelijk ook andersoortige tunnels. Er is dus
nauwelijks concurrentie tussen bouwmethoden onderling. Daarnaast is er veelal aan het
begin van een aanbestedingsprocedure al een constructiemethode vastgesteld door de
opdrachtgever. Het is echter wel mogelijk dat er een situatie ontstaat waarbij er een klein
aantal aannemers een groot deel van de boortunnels gegund krijgt. De andere aannemers
kunnen dan beslissen zich op andere bouwwijzen toe te leggen om op die manier de
concurrentie met de boortunnels aan te gaan. Dit is echter niet waarschijnlijk.
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10. Haalbaarheidsanalyse

10.1 Inleiding

Dit hoofdstuk haalbaarheidsanalyse is voor een belangrijk deel bedoeld als afsluiting van
het onderzoek dat in de afgelopen hoofdstukken is beschreven. Allereerst zijn er
voorbeelden verzameld van standaardisaties van andere produkten. Deze voorbeelden
moeten een indruk geven van wat voor standaardisaties er wel en wat voor concepten er
juist niet zijn geslaagd. Aan de hand hiervan kan er, reeds voor dat er een afweging van
kosteneffecten is gemaakt, een idee worden gecreeerd t.a.v. de haalbaarheidskansen van
standaardisatie van boortunnels.

De kosteneffecten van het standaardisatie-concept, die in hoofdstuk 9 op basis van de
kostenopbouw uit hoofdstuk 8 zijn besproken, worden daana afgewogen om tot een
uitspraak te komen t.a.v. de kosten-technische haalbaarheid. Een onderdeel van deze
kosten-technische haalbaarheid is de kwestie of er genoeg vraag is naar boortunnels en
wat de reactie van de vraag is op een lagere aangeboden prijs. Dit onderdeel van de
haalbaarheidsanalyse is beschreven in de paragraaf markt-technische haalbaarheid.
Naast deze financiele afwegingen wordt er gekeken naar een aantal aspecten van de
uitvoerings-technische haalbaarheid.

Tot slot wordt er evaluatie gemaakt van de discussie over standaardisatie, zoals deze
door het Klvl bij het maken van hun rapport over boortunnels is gevoerd. Hierbij is gebruik
gemaakt van de inzichten die in de loop van dit project zijn gecreeerd.

10.2 Voorbeelden van standaardisaties

In deze paragraaf worden voorbeelden aangedragen van standaardisaties op andere
vlakken dan boortunnels. Het doel hiervan is om te achterhalen wat de orde van grootten
zijn van de kostenreducties die kunnen worden bereikt. Door daarnaast een overzicht te
geven van welke standaardisaties er in het verleden wel en welke er juist niet gelukt zijn,
kan een beter inzicht worden verkregen in de haalbaarheid van standaardisatie van
boortunnels.

Er bestaan twee belangrijke drijfveren om tot standaardisatie van produkten te komen, die
ook vaak met elkaar samen gaan:
1. Compatibiliteit
2. Kostenreductie

Deze twee vormen worden hieronder toegelicht, hier en daar toegelicht met voorbeelden.
Vervolgens worden er voorbeelden gegeven van standaardisaties in de civiele techniek.

10.2.1 Compatibiliteit

Een doel bij standaardisatie kan zijn compatibiliteit en uitwisselbaarheid van produkten en
onderdelen daarvan. Het op elkaar aan laten sluiten heeft grote macro-economische
voordelen. Deze zijn in paragraaf 9.6.6.1 reeds aanbod gekomen. De voordelen zijn o.a.:
1. concurrentievergroting
2. vergemakkelijking van markttoetreding
3. voorkomen van verspilling van ontwikkelingskosten voor functioneel vergelijkbare,

maar onderling niet uitwisselbare systemen
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Deze vorm van standaardisatie wordt wel aangeduid met de term externe normalisatie.
Voorbeelden van deze standaardisatievorm zijn, gloeilampfittingen, containers en
rioolbuizen.

Een typisch voorbeeld van standaardisatie uit compatibiliteitsoverwegingen is de
standaardisatie die men in het kader van de Europese aanbestedingen aan het invoeren
is. De EG-richtlijnen eisen dat boven een bepaald bedrag aannemers uit aile landen
gelijke kansen hebben om een werk binnen te slepen. Hiertoe worden vaak in het bestek
verwijzingen gemaakt naar normen. Deze normen moeten het voar bedrijven makkelijker
maken om tot een buitenlandse markt toe te treden.

10.2.2 Kostenreductie

Verlaging van de kostprijs kan door een producent bereikt worden door zijn produktie te
beperken tot een voorkeursassortiment. Dit is wat in dit onderzoek wordt verstaan onder
standaardisatie. Vaak wordt het ook aangeduid met de term bedrijfsnormalisatie.

Het is in het algemeen moeilijk om aan voorbeelden en getallen te komen over wat er met
standaardisatie van produkten aan kostenreducties is gerealiseerd. De redenen hiervoor
zijn:
1. De standaardisaties hebben vaak lang geleden plaatsgevonden. Hierdoor zijn de

onderzoeken waarop deze standaardisaties zijn gebaseerd, als deze er al zijn,
gedateerd of kwijt.

2. De standaardisaties zijn vaak niet uit financiele maar uit handigheidsredenen
gekozen, bijvoorbeeld t.b.v. uitwisselbaarheid. Zie paragraaf 10.2.1.

3. De prijs komt door commerciele prijsvorming tot stand. De kostenreductie wordt
hierdoor moeilijker te achterhalen.

4. Standaardisatie wordt over het algemeen niet bekeken op een macro-economische
schaal zoals dat in dit onderzoek gebeurt.

5. De kostenreducties die door bedrijven intern behaald worden, worden vaak geheim
gehouden.

Een voorbeeld dat wel bekend is dat van de papierformaten. Deze zijn gestandaardiseerd
tot maten in de verhouding 1:"'2 om snijverliezen te voorkomen. De hoeveelheid kosten
die hiermee in de loop der jaren is bespaard is zeer groot. Deze standaardisatie heeft
daarnaast ook grote gevolgen gehad m.b.t. compatibiliteit van gerelateerde lagen,
bijvoorbeeld opbergmappen en kopieermachines.

10.2.3 Standaardisatie in de civiele techniek

De voorbeelden van standaardisatie
standaardisatie bij:
1. de bouw in het algemeen
2. leidingen
3. de betonbouw
4. de boortunnelbouw

in de civiele techniek zijn onderverdeeld in

10.2.3. 1 Standaardisatie in de bouw

De bouw wijkt in het algemeen qua normalisering af van andere sectoren (de Vries):
1. fabricage vindt veelal plaats op de bouwplaats
2. standaardelementen worden vanwege het gewicht altijd in de buurt geproduceerd
3. normalisatie wordt vaak nationaal georganiseerd

Uit compatibiliteitsoverwegingen worden er wel bouwmaterialen gestandaardiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn heipalen en kalkzandsteen.

132



STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS HAALBAARHEIDSANAL YSE

10.2.3.2 Standaardisatie van leidingen

Buisleidingen voor vloeistof- en gastransport onder druk zijn voor een belangrijk deel
gestandaardiseerd. M.b.t. standaardisatie van leidingen zijn volgende voorbeelden
relevant:
1. Een Nederlands petrochemisch bedrijf heeft naar eigen zeggen met de

standaardisatie van haar gas- en oliepijpleidingen in totaal 50% van de kosten weten
te besparen.

2. Rivierwaterleidingen zijn standaardleidingen. Bij het boren van delen in de Tweede
Bergambachtleiding zijn verschillende schilden gebruikt (ten Broeke 1996). Deze
delen zijn dus niet gecombineerd uitgevoerd met hetzelfde schild. Hieruit blijkt dat
optimalisatie van de materieel-inzet in dit geval meer voordeel opleverde dan
hergebruik.

3. Rioolbuisleidingen zijn gestandaardiseerd in een voorkeursreeks met stappen van
100 mm. Dit is voor gemeentes voordelig, omdat het concurrentie mobiliseert. Dit is
samen met uitwisselbaarheids-overwegingen de reden geweest om rioolbuizen
ongeveer 100 jaar geleden te standaardiseren (prof. Wiggers).

Naast degenoemde produkt-standaardisaties is er ook een produktiemethode-
standaardisatie bekend voor leidingen en leidingtunnels. De pipe-jacking methode, die
wordt gebruikt bij het maken van tunnels tot ongeveer 3 meter, is namelijk voor een groot
deel gestandaardiseerd. Niet alleen de werkmethode is gestandaardiseerd maar
bijvoorbeeld ook de buizen en de vijzels (prof. Horvat).

10.2.3.3 Standaardisatie in de betonbouw

Er zijn uit de betonbouw legio voorbeelden
bekend van kostenefficientie door
standaardisatie binnen een project.
Vanwege het leereffect, zie figuur 10.1, in
het maken van bekistingen is het vaak
goedkoper om een grote serie van een
ontwerp te maken, dan om materiaal te.
besparen en het repetitie-effect te
ondermijnen. Voorbeelden zijn:
1. De pijlers van de Oosterschelde

Stormvloedkering.
2. Viaduct pijlers, die vaak hetzelfde zijn

al worden ze niet allemaal even zwaar
belast.

-i

Figuur 10.1 Leereffect by betonbekistingen

Er zijn ook voorbeelden van met boortunnels vergelijkbare betonconstructies die juist niet
gestandaardiseerd zijn:
1. viaducten
2. sluizen
3. zinktunnels

Voor deze laatste is er in de jaren tachtig wel getracht een soort standaardisatie toe te
passen. Dit was een plan dat bekend stond onder de naam tunnelstroom. Het idee was
om een vaste combinatie van grote aannemers in een keer een vijftal zinktunnels te
gunnen i.p.v. iedere tunnel apart en gespreid in de tijd en tussen aannemers. De beoogde
voordelen waren hergebruik van het bouwdok en afzinkmaterieel en er zou in totaal wet
15% goedkoper kunnen worden gebouwd. Het plan is niet van de grond gekomen, omdat
de beoogde voordelen ook zonder dit plan al aanwezig waren. Aile tunnels werden
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de beoogde voordelen ook zonder dit plan al aanwezig waren. Aile tunnels werden
namelijk al in het bouwdok in Barendrecht gebouwd en voor afzinkmaterieel was er al een
tweedehands markt, waarop tussen aannemers onderling gebruikt materieel werd
verkocht.

Een groot verschil van de genoemde voorbeelden met boortunnels is dat boortunnels met
kostbaar en diameter-afhankelijk boormaterieel worden gebouwd.

10.2.3.4 Standaardisatie in de boortunnelbouw

Uit de boortunnelbouwsector zijn de volgende standaardisatiegevallen uit het verleden
interessant:
1. De gelijke diameter van de metro in Berlijn is tot stand gekomen uit economische

overwegingen door levering van de segmenten van Antwerpen/Lier naar Berlijn (Klvl,
1993).

2. Er worden vaak bij projecten soms aanbiedingen gedaan met bestaande TBM's. De
aangeboden tunnels kunnen dan wel afwijken van de gevraagde diameter, maar ze
zijn dan vaak wet goedkoper. Dit heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden in Egypte (Theo
Steinebach, NBM Amstelland)

Er is echter ook een geval bekend uit Zwitserland waar er in een tunnel met twee
verschillende buitendiameters is geboord met twee TBM's vanwege wisselende
omstandigheden waarin verschillende liningdiktes voldeden. Dit relativeert het nut van
standaardisatie, want dit is juist optimalisatie binnen een project, Lp.v. standaardisatie van
meerdere projecten.

Er zijn Europese normen die betrekking hebben op de veiligheid van het boorproces. In
ontwerp zijn de volgende normen voor open schilden in rots:
1. Tunnelboormachines; luchtsluizen; veiligheidseisen (ontw. NEN-EN 12110)
2. Tunnelboormachines; continu graafmachines (ontw. NEN-EN 12111)
3. Veiligheid van niet afgeschermde machines voor het boren van tunnels en machines

zonder aandrijfas voor het boren in rotatie (ontw. NEN-EN 815)

10.3 Kosten-technische haalbaarheid van het concept

De kosten-technische haalbaarheid is in eerste instantie afhankelijk van hoe de in
hoofdstuk 9 beschreven effecten tegen elkaar opwegen. Deze afweging is standaardisatie
versus optimalisatie genoemd om aan te geven dat dit de centrale keuze is die moet
worden gemaakt. Ais men standaardiseert legt men beperkingen op t.a.v. de optimalisatie
die in het ontwerp en in de uitvoering kan worden bereikt. Ais men daarentegen
optimaliseert om bij elk doeleind apart de zogenaamd optimale oplossing te vinden
kunnen er verspillingen optreden door onnodige investeringen en lagere arbeids-
produktiviteiten.

In hoofdstuk 9 zijn de belangrijkst geachte kostenvoordelen gekwantificeerd. De beoogde
kostenvoordelen van standaardisatie waren onderverdeeld in:
1. Spreiding van TBM-afschrijvingskosten door hergebruik
2. Leereffect in het boorproces en de mobilisatie van de TBM
3. Korting op de inkoop

In deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van deze effecten en wordt er een
afweging gemaakt met de extra kosten van de belemmerde optimalisatie.
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10.3.1 Spreiding van TBM-investeringskosten door hergebruik

De spreiding van TBM-kosten wordt in deze subparagraaf afgewogen tegen optimalisatie
van de inwendige diameter. Dit gebeurt voor twee verschillende tunnellengtes, namelijk
1000 en 3000 meter. Op basis van deze afweging worden er conclusies geformuleerd.

10.3.1.1 Hergebruik TBM versus optimalisatie diameter bij L = 1000 meter

In figuur 10.2 staan in een grafiek de kostenreducties van de diameteroptimalisatie en het
hergebruik van de TBM, bij de standaarddiameters, uitgezet. Hierbij is uitgegaan van een
tunnellengte van 1000 meter, omdat bij die lengte de kostenreducties maximaal zijn, zie
figuur 9.1. Diameter-optimalisatie komt eigenlijk altijd neer op minimalisatie. Dat is in deze
berekeningen ook het geva!.

De TBM heeft aan het eind van de bouw in totaal 2 kilometer geboord. De restwaarde is
dan, aangezien in het standaardisatie-concept een levensduur is aangehouden van 10
kilometer, 80% van de aankoopwaarde. De kostenreductie is bepaald door deze
restwaarde te vergelijken met de restwaarde, die wordt beg root als de TBM niet wordt
hergebruikt. De gestippelde lijnen geven per standaard diameter de kostenreducties aan
van hergebruik. De stippellijn is vanaf de voorkeursdiameter naar links getrokken om een
vergelijking mogelijk te maken met de kostenreducties van diameter-optimalisatie. Dit zijn
de doorgetrokken schuine lijnen die van de standaarddiameters richting de voorgaande
standaarddiameter uit de reeks loopt.
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hergebruik D = 10,5 meter
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Figuur 10.2 Standaardisatie versus optimalisatie van de inwendige diameter voor L= 1000 metsr

De totale kostenreducties bij hergebruik van de TBM zijn bij de huidige voorkeursreeks
niet toereikend om goedkoper te zijn dan aile tussenliggende diameters tot de vorige
standaardmaat. Bij de standaardmaat van 12 meter blijft de prijs wel grotendeels onder de
curve zonder hergebruik. Dit komt omdat de TBM daar een groter deel van de kosten
uitmaakt.
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10.3. 1.2 Hergebruik TBM versus optimalisatie diameter bij L = 3000 meter

Dezelfde grafiek als 10.2 is ook gemaakt voor een tunnellengte van 3000 meter. Er is voor
die lengte gekozen, omdat er bij die lengte een tweede TBM wordt ingezet, waardoor de
restwaarde van de TBM's samen weer relatief groot is. De grafiek is afgebeeld in figuur
10.3.
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Figuur 10.3 Standaardisatie versus optima/isatie van de inwendige diameter voor L=3000 meter

Doordat de TBM-restwaarden in vergelijking tot de totale tunnelkosten laag zijn, zijn de
kostenreducties door TBM-hergebruik kleiner dan bij L = 1000 meter. De kostenreducties
door minimalisatie van de diameter zijn iets groter, omdat de liningkosten a.g.v. de grotere
lengte een groter deel van de totaalkosten uitmaken. Het gevolg hiervan is dat het B.E.P
dichter bij de voorkeursdiameter komt te liggen en standaardisatie dus in minder gevallen
lonend is.

10.3.1.3 Conclusies

Diameteroptimalisatie tot de voorgaande standaard-diameter zal bij aile tunnels uiteindelijk
meer opbrengen dan hergebruik van de TBM. Dit betekent dat niet aile tunnels goedkoper
als standaardtunnel kunnen worden uitgevoerd. Dit te rwijI we van zeer gunstige
omstandigheden uitgaan:
1. korte tunnellengtes
2. een TBM-Ievensduur van 10 kilometer
3. een TBM-type voor aile grondsoorten
4. er wordt geen rekening gehouden met extra kosten t.b.v. hergebruik van de TBM's
5. er wordt geen rekening gehouden met hergebruik van TBM's zonder standaardisatie
6. er is een markt waarin genoeg projecten zijn om per voorkeursdiameter de TBM over

10 kilometer af te schrijven, zie voor een beschouwing hierover de markt-technische
haalbaarheid in paragraaf 10.4

In werkelijkheid is dit laatste in Nederland slechts het geval bij de voorkeursdiameter van 9
meter en die van 10,5 meter, zie figuur 3.10. Daarnaast zijn dit niet allemaal projecten van
1000 meter. Eigenlijk moet er dus een afweging worden gemaakt tussen standaardisatie
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en optimalisatie van de gehele verzameling tunnels per diameter-interval. Dit is in dit
onderzoek niet meer gedaan.

Ais we de voorkeursreeks zo kiezen dat de intervallen twee keer zo klein worden, dan
kunnen we voor de tunnels van 100 meter een situatie creeren waarbij hergebruik altijd
goedkoper is dan optimalisatie. Een fikse kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is
dat de hoeveelheid projecten per standaarddiameter dan nog minder snel toereikend is.
De intervallen tussen de verschillende standaardmaten in de voorkeursreeks zullen nog
kleiner moeten worden wil ook bij tunnellengtes van 3000 meter te allen tijde hergebruik
het gunstigst zijn. Een andere oplossing is gedeeltelijke standaardisatie van alleen die
tunnels die qua diameter dicht tegen een standaard-diameter aanliggen.

10.3.2 Leereffect in het boorproces en de mobilisatie van de TBM

Bij de in paragraaf 9.3 bepaalde kostenreducties door het leereffect in het boorproces
dient de kanttekening te worden geplaatst dat ze niet zo zeer afhankelijk zijn van de
diameter van de tunnel, als wel van het type TBM. De afweging van de reducties zal dan
ook moeten plaatsvinden met de optimalisatie van de materieel-inzet en niet met
optimalisatie van de inwendige diameter.

In eerste instantie is de standaardisatie van de materieel-inzet bij het concept betrokken
om hergebruik van dat materieel te bevorderen. Het mogelijke leereffect in het boorproces
en in de mobilisatie van de TBM is dus eigenlijk een neveneffect van standaardisatie van
het TBM-type. De nadelen van standaardisatie van het TBM-type worden zeer hoog
ingeschat. De voortgangssnelheid zal er nadelig door worden be"invloed en de kosten
zullen daardoor sterk stijgen. De leereffecten zullen daar niet tegen opwegen.

Een mogelijk leereffect in de liningopbouw werd al eerder afgedaan als zijnde niet
afhankelijk van diameter-standaardisatie. Het gebruik van standaard boutverbindingen zou
hierbij wel effect kunnen hebben, maar dat is in dit onderzoek verder buiten beschouwing
gelaten.

10.3.3 Korting op de inkoop

De korting op inkoop is onderverdeeld in
1. inkoop van segmenten
2. inkoop van TBM's

10.3.3.1 Inkoop van segmenten

Voor de kostenreducties op de inkoop van segmenten zijn in hoofdstuk 9 bestudeerd:
1. Spreiding van de afschrijving van de bekistingsmallen.
2. Leereffect op de loonkosten voor het segmentproduktie-proces.
3. Korting op de inkoop van bekistingsmallen.

De kostenreducties a.g.v. spreiding van de investeringskosten t.b.v. bekistingsmallen zijn
weergegeven in figuur 9.4. De reducties hebben een grillig verloop en zijn klein, maximaal
1,4%. In figuur 9.7 zijn de kostenreducties door liningdiktverkleining bepaald. Bij een
verkleining van de dikte van 25 mm is er al een kostenreductie gerealiseerd van
gemiddeld zo'n 1,5%.. Dit is het maximum dat met hergebruik van de mallen onder zeer
beperkte omstandigheden kan worden bereikt. Een verkleining van 25 mm is niet veel als
men bedenkt dat er projecten zijn die dezelfde diameter hebben maar die qua liningdikte
soms wet 100 mm verschillen. Hergebruik van bekistingsmallen is dus niet iets waar als
onderdeel van het standaardisatie-concept veel waarde aan moet worden gehecht.
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Over het leereffect kan hetzelfde worden gezegd als het leereffect in hat boorproces. Dus
dat het niet afhankelijk wordt geacht van de standaardisatie van de tunneldiameters. Veel
eerder wordt dit leereffect veroorzaakt door de standaardisatie van het mallensysteem. De
overdimensionering van dit systeem wordt echter als een groot nadeel gezien. Bovendien
zijn de loonkosten als percentage van de liningkosten al klein: slechts 9,1% (zie figuur
9.5).

De inkoop van mallen wordt in totaaI9,75% goedkoper bij verdubbeling van het aantal. De
mallen maken echter slechts een klein deel van de totale liningkosten uit, namelijk 7,3%,
zoals te zien is in figuur 9.5. De impact op de totale kosten is dus gering.

10.3.3.2 Inkoop van TBM's

Voor de kwantumkorting op TBM bij verdubbeling van de order is in hoofdstuk 9 een orde
van grootte geschat op 10%. Dat deze korting ook werkelijk de tunnelkosten zal gaan
reduceren is niet waarschijnlijk:
1. De afschrijving van de TBM vindt in het concept plaats over 10 kilometer. Daarna

wordt pas een nieuwe TBM besteld. Deze is dan misschien wel van hetzelfde type en
heeft dezelfde diameter, maar de TBM-bouwer heeft in de tussentijd waarschijnlijk wel
engineeringkosten gemaakt om de machine te verbeteren.

2. Bij de aanschaf van twee TBM's voor langere tunnels wordt zonder standaardisatie
ook al kwantumkorting verkregen.

3. Ais er verschillende aannemers tegelijkertijd een standaard TBM kopen dan is de
kans het grootst dat er werkelijk kostenreducties worden bewerkstelligd. De kans dat
er dan per TBM genoeg projecten zijn om hem over 10 kilometer af te schrijven wordt
dan echter zeer klein.

10.4 De markt-technische haalbaarheid

In paragraaf 4.2.4 is uiteengezet hoe een markt kan reageren op standaardisatie van een
produkt. Deze uiteenzetting wordt hier toegespitst op de boortunnelmarkt. Dit is van
belang om te bepalen of er aan de in paragraaf 9.2.4. opgestelde voorwaarden voor de
kostenreducties van standaardisatie is voldaan. Hiertoe wordt allereerst de markt
gedefinieerd. Vervolgens worden beschouwingen gegeven over het mogelijke verloop van
de vraag- en aanbodcurven. Tot slot wordt een voorspelling gemaakt van de grootte van
de impact van standaardisatie van boortunnels op de markt kan zijn.

Vooraf dient vermeld te worden dat het gepresenteerde model en de gekwantificeerde
waarden de realiteit niet altijd even goed benaderen. Toch zijn deze berekeningen
gemaakt om een indicatie te kunnen geven van de reactie van de markt. Deze reactie is
van belang voor de bepaling van de haalbaarheid van standaardisatie van boortunnels.

10.4.1 Definitie van de markt

De markt kan worden gedefinieerd door allereerst de geografische grenzen en het type
produkt aan te geven. Deze vormen samen de produkt-markt-combinatie. Daarna kan nog
worden aangegeven wie er op de markt de aanbieders en wie de vragers zijn.

10.4.1.1 Produkt-markt combinaties

Het produkt waarover we praten is een met een TBM in zachte grond, uit segmenten
opgebouwde ronde tunnelbuis. Om het verhaal goed te kunnen specificeren kiezen we
voor een tunnel bestaande uit twee buizen met een doorsnede van 6,00 meter en een
lengte van een kilometer. Deze tunnel is dus bij uitstek geschikt voor metro's en andere
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autonome stadsvervoerssystemen. Deze diameter is gekozen, omdat deze in veel korte
tunnels voorkomt

De redenering kan het best worden opgezet voor de Europese tunnelmarkt, omdat het
marktmodel altijd uitgaat van een oneindig aantal vragers en een oneindig aantal
aanbieders. Hoe groter. de markt, hoe beter het model dus, als stillering van de
werkelijkheid, deze werkelijkheid benadert. We maken echter qua aantal vragers een
terugkoppeling naar de Nederlandse tunnelmarkt, omdat we daar in hoofdstuk 3 een
marktonderzoek naar hebben verricht Onder de aanbieders verstaan we wel de Europese
aannemerij.

10.4. 1.2 De vragers

Ais vragers worden in de markt de volgende actoren verwacht:
1. overheden, zowellokaal als landelijk
2. vervoerssbedrijven
3. financiele instellingen en andere private investeerders

Meestal zal de overheid als opdrachtgever functioneren, maar bijvoorbeeld bij de
Kanaaltunnel waren de financiers zelf opdrachtgever.

10.4.1.3 De aanbieders

Het aanbieden van tunnels gebeurt in het algemeen door aannemerscombinaties. Voor de
Botlekspoortunnel in Nederland zijn er momenteel 5 combinaties in de race. Op Europese
schaal zullen er in totaal zo'n 50 aannemers op de boortunnelmarkt actief zijn die een zeer
groot aantal combinaties kunnen vormen. Er wordt vanuit gegaan dat er gemiddeld zo'n
10 combinaties per project mee-tenderen.

10.4.2 De.vraagcurve

Ais de prijs daalt zal de vraag stijgen, zoals dat in paragraaf 4.2.4. reeds met de term
negatieve prijselasticiteit van de vraag is aangeduid. Dit is te verklaren doordat de prijs
binnen de budgetten van meer gemeenten vaIt en doordat het alternatief interessanter
wordt to.v. andere tunnelbouwmethoden en bij zeer grote kostenreducties zelfs to.v.
bovengrondse aanleg.

Het precieze verloop van de curve is moeilijk te voorspellen. Ais we in Nederland kijken
naar de plannen waarbij een twee-buizige 6 meter tunnel van een kilometer zou kunnen
functioneren dan komen we op basis van tabel 3.4 op een aantal van 7 uit Van deze
projecten komt nu alleen de Noordlijn voor de metro in Rotterdam voor boren in
aanmerking. Stel dat de prijs zou halveren, dan zouden misschien aile andere projecten
ook geboord worden, behalve de projecten waarbij dat uit praktische overwegingen niet
handig is. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de Grote Markt Tunnel in Den Haag. Vijf van
de zeven projecten zullen dan geboord worden. Halvering van de prijs geeft in deze
gedachtengang dus een vervijfvoudiging van de vraag.

Zou de prijs een vierde van de huidige prijs zijn, dan is het mogelijk dat ook bij
bovengronds geplande trajectdelen op een geboord alternatief wordt overgestapt De
SOVI (1993) geeft aan dat in het algemeen ondergrondse alternatieven 2 tot 2,5 maal zo
duur zijn als de bovengrondse. Waarschijnlijk is hierbij een vergelijking gemaakt met de
open bouwmethode. Uitgaande van een richtlijn dat boren 1,5 a 1,8 maal zo duur is als de
open bouwmethode (Visser e.a., 1995) zal boren 3 tot 4,5 maal zo duur zijn als
bovengronds. Bij een kostenverlaging van 75 % zal dus boren wet degelijk concurrerend
worden met bovengrondse aanleg. De vraag zou dan weleens kunnen vervijftienvoudigen.
De vraagcurve die ontstaat via deze redenering is weergegeven in figuur 9.12.
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10.4.3 De aanbodlijn

Het verloop van de aanbodcurve wordt in paragraaf 4.2.4 lineair verondersteld. We
hebben het hier dan ook over de aanbodlijn. Het verloop van deze lijn is te voorspellen
door na te gaan hoe bij aanbestedingen de prijsaanbiedingen van de verschillende
aannemerscombinaties zijn verdeeld. De aanbodlijn zal hoogstwaarschijnlijk stijgen, omdat
bij een stijgende prijs meer aannemers hun kosten onder de prijs kunnen houden en dus
een aanbieding zullen doen. Er kan een lijn worden gemaakt die per prijs aangeeft
hoeveel aannemers er onder die prijs aanbieden. Hiermee wordt dus letterlijk een
aanbodlijn gecreeerd.

Uit het kostenbegrotings-workbook blijkt dat de twee-buizige 6 meter tunnel van 1 km
ongeveer 175 miljoen kost. Het kan voorkomen dat er een aannemer onder kostprijs gaat
aanbieden omdat hij de markt wit betreden en referenties wil creeren. Dan zal hij
bijvoorbeeld zijn 12% winst & risico niet berekenen en aanbieden voor 166 miljoen.
Andere aannemers zullen weer andere winstmarges kiezen en ook de bedragen per
kostenpost kunnen natuurlijk varieren. De orde van grootte van de variatie tussen de
hoogste en de laagste aanbieder zal ongeveer 25% bedragen. De lineaire aanbodcurve,
die weergeeft dat er bij 166 miljoen een aanbieder is en, 25% daarboven, bij 182,5 miljoen
tien aanbieders zijn, is weergegeven in figuur 9.12.

10.4.4 Het marktmechanisme van boortunnels

In de voorgaande subparagrafen zijn voorspellingen gedaan van het verloop van de
vraag- en aanbodcurven. Deze curven staan afgebeeld in figuur 10.4.
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Figuur 10.4 Vraag- en aanbodcurven van 2-buizige boorlunne/s met doorsnede 6 meter en lengte 1 km

In deze figuur staan ook de aanbodcurven afgebeeld die ontstaan als er respectievelijk
15% en 30% op de produktiekosten kunnen worden bespaard, bijvoorbeeld door
standaardisatie. Bij deze kostenreducties zullen de aannemers reeds bij een lagere prijs
een tunnel kunnen aanbieden en zal de lijn dus dalen. Het aantal tunnels dat via deze
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redenering in deze klasse tunnel zal worden geboord is bij een kostenreductie van 15%
twee stuks en bij 30% zelfs drie.

De kostenreductie die is berekend voor deze tunnel is ongeveer 15%, zie figuur 9.1. Het
aantal tunnels dat van dit type zal kunnen worden gebouwd is dan dus in Nederland twee.
In Nederland alleen is de markt-technische haalbaarheid dus niet groot genoeg, want er
moeten minstens vijf projecten zijn om de TBM 10 kilometer te laten boren. Er zal of
Europees of niet moeten worden gestandaardiseerd. Anders gaat de vergelijking met de
spijkermaker van Adam Smith (1776), zie paragraaf 1.2, wel degelijk op.

10.5 Uitvoerings-technische en organisatorische haalbaarheid

In deze paragraaf zal worden beschreven hoe het concept in de praktijk kan worden
uitgevoerd en hoe het ge"implementeerd kan worden. Het uitgangspunt bij het schrijven is
dat er een concept voor het standaardiseren van boortunnels is ontworpen. Daamaast
gaan we er van uit dat een inventarisatie van de kosteneffecten heeft uitgewezen dat het
project haalbaar is, anders heeft namelijk het detailleren van de uitvoering geen zin.

De fasen van de totstandkoming van boortunnels waarin de
factoren van het standaardisatie-concept worden beschouwd zijn:
1. de planningsfase
2. de ontwerpfase
3. de aanbestedingsfase
4. de uitvoeringsfase
5. de exploitatiefase

uitvoerings-technische

In deze beschouwing komen per fase ter sprake:
1. De manier waarop het concept gestalte krijgt.
2. De bedrijven en instanties uit de bedrijfskolom, die in die fase te maken krijgen met de

standaardisatie. De bedrijfskolom is de ketting van partijen die actief zijn bij het
verwerken van ruwe materialen tot het uiteindelijke produkt dat zijn weg vindt naar de
klanten. .

3. De kosteneffecten bij de bedrijven uit de bedrijfskolom als gevolg van standaardisatie
Deze effecten werken uiteindelijk via de aannemer door in de kostprijs. Het is van
belang om te bepalen voor wie het uiteindelijk goedkoper wordt als er wordt
gestandaardiseerd en welke bedrijven er dus baat bij hebben en welke niet.

Tot slot is er nog gekeken naar de implementatie van het concept om een uitspraak te
kunnen doen over de organisatorische ha.albaarheid van het concept.

10.5.1 Standaardisatie in de planningsfase

De partijen die bij de planningsfase van boortunnels betrokken zijn, zijn vooral overheden.
Dit kunnen zowellokale als landelijke overheden zijn. Bij het bepalen van traces zijn de
afmetingen van de tunnelbuizen van groot belang. De diepteligging, en dus de invloed op
bijvoorbeeld funderingen, zijn sterk afhankelijk van de diameter van de tunnelbuis.

Om standaardisatie van boortunnels mogelijk te maken zal er bij de planning van
verschillende tunnelprojecten rekening moeten worden gehouden met de voorkeursreeks
die voor de inwendige diameters van kracht is. Er zal ook rekening moeten worden
gehouden met de beschikbaarheid van standaardbekistingen en standaard TBM's in de
tijd.
Hiervoor zal een multi-projectplanning moeten worden gemaakt, waarin wordt gepland
wanneer welk materieel waar nodig is.
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Deze extra activiteiten zullen de planning intensiever maken en zullen meer overleg
vereisen tussen de verschillende overheden. Daarnaast zullen er in overleg met de
aannemers concessies moeten worden gedaan ta.v. de gewenste ingebruiknemings-
data, omdat er soms op materieel moet worden gewacht De planning en van meerdere
projecten moeten aan elkaar worden aangepast, waardoor er dus min of meer een
beperking van de optimalisatie de opleverdata is gecreeerd tb.v. hergebruik van
materieel.

10.5.2 Standaardisatie in de ontwerpfase

Voor het concretiseren van de praktische uitvoering van standaardisatie in de
ontwerpfase, wordt allereerst iets verteld over het ontwerpen van waterbouwkundige
constructies in het algemeen. Vervolgens wordt dit verhaal toegespitst op het ontwerpen
van boortunnels.

10.5.2. 1 Waterbouwkundige constructies algemeen

Het ontwerpen van waterbouwkundige constructies kent doorgaans een verloop zoals dat
schematisch is weergegeven in figuur 10.5 (Vos e.a., 1993).
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Figuur 10.5 Weergave van het ontwerp-proces van waterbouwkundige constructies

Als vertrekpunt wordt het moment genom en dat besloten is een bouwwerk te realiseren
met bepaalde vastgelegde functionele eisen en/of zelfs enige esthetische eisen. De
doelstelling is daarbij ontwerp en uitvoering zodanig op elkaar af te stemmen, dat als
resultaat een effectief en economisch bouwwerk ontstaat Effectief in de zin dat voldaan
wordt aan de gestelde functionele eisen en economisch in die zin dat het eindresultaat in
aile opzichten voldoet aan de budgettaire verwachtingen van de opdrachtgever en de
uitvoerenden.

10.5.2.2 Boortunnels

Hoe het ontwerp van boortunnels tot stand komt en welke partijen er bij betrokken zijn is te
zien in figuur 10.6.
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Optimaliseren kan alleen in periodes
van voorstudie, waarin het werk nog
niet gegund is. Ais het werk eenmaal
binnen is, dan moet er snel een
ontwerp klaar zijn, omdat de kosten
die het overschrijden van
opleveringsdata met zich meebrengen
aanzienlijk groter zijn dan de
reducties die met optimalisatie te
bereiken zijn. Men is dan al tevreden
als dit gelukt is. Het is daamaast nog
knap lastig om een berekening
kloppend te krijgen. Dit komt doordat
het grondgedrag zeer ingewikkeld,
moeilijk te modelleren en zeer
lokatiegebonden is. Er is in Nederland
ook nog weinig ervaring mee.
Optimaliseren van de dikte, daar komt
men dus in de praktijk niet of
nauwelijks aan toe.
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Figuur 10.6 Het ontwerp-proces van boortunnels

De fasen van het ontwerp waarin standaardisatie om de hoe komt kijken is bij de
optimalisatie van de diameter en de optimalisatie van de dikte. Deze twee processen
zullen namelijk grotendeels komen te vervangen, doordat er zowel voor de diameter als
voor de dikte standaardmaten zijn. De activiteiten die over blijven zijn:
1. het kiezen van de meest geschikte voorkeursdiameter door de bouwdienst
2. het bepalen van een wapeningspercentage door de aannemer, maar waarschijnlijk

heeft Lg.v. standaardisatie de Bouwdienst of Raillnfrabeheer dat dan al gedaan

De ontwerpkosteneffecten zullen dus voomamelijk zijn te verwachten bij de bouwdienst en
de aannemers. Reductie ontwerpkosten betekent overigens ook minder manuren en dus
minder werk. De betreffende ontwerpers evenals de exteme technisch adviseurs zullen
deze ontwikkeling dan ook niet toejuichen.

Het schema uit figuur 10.6 kan er ook anders uitzien als er sprake is van een design &
construct werk. Hierin neemt de aannemer ook het hele ontwerp voor zijn rekening.
Standaardisatie is dan makkelijker in de praktijk te brengen, omdat ontwerp en uitvoering
in een hand zijn en dus de reducties in de ontwerpkosten direct tot uiting komen in de
kostprijs. Een extra voordeel kan zijn dat de aannemer ook de betonfabriek en de
exploitatie onder zijn hoede neemt. Bij boortunnels zijn volledige design & construct
werken niet gebruikelijk.

10.5.3 Standaardisatie in de aanbestedingsfase

Het effect van standaardisatie zal zijn dat aile aannemers een tunnel met hetzelfde
ontwerp aanbieden in de aanbestedingsfase. De gunning zal dus puur gebaseerd zijn op
de onderlinge verschillen in aannemerslogistiek. Een nadeel hiervan is dat het vastleggen
van standaardoplossingen de innovatie zal belemmeren. Deze innovatie vindt vaak plaats
bij het tenderen, doordat aannemers met goedkopere ontwerp- of uitvoerings-
altematieven komen. Deze mogelijkheid valt bij standaardisatie grotendeels weg.
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Voor de opdrachtgevers geldt dat er goedkopere tunnels kunnen worden verkregen, die
echter niet geheel in de diversiteit verkrijgbaar zijn die gewenst is. Dit zal niet als een
probleem worden ervaren, omdat tunnels voomamelijk functioneel zijn en omdat de klant
zich er niet mee hoeft af te scheiden. De prijs is het voomaamste keuzecriterium.

10.5.4 Standaardisatie in de uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase komen twee processen bij elkaar, zie ook figuur 7.1 :
1. Het primaire bouwproces.
2. De toelevering.

10.5.4.1 Het primaire bouwproces

Om de risico's van boortunnelprojecten te spreiden worden ze vaak door consortia van
aannemers uitgevoerd. In deze bouwcombinaties is vaak een aannemer de
hoofdaannemer, die hoofdverantwoordelijk is en een groter deel van de winst en het risico
voor zijn rekening neemt.

In het primaire bouwproces is m.b.t. de uitvoering van het standaardisatie-concept
voomamelijk het hergebruik van de TBM een belangrijk aandachtspunt. Er zijn hiervoor
een aantal mogelijkheden:
1. Elke aannemerscombinatie beheerd zijn eigen verzameling standaard TBM's. Een

nadeel hiervan is dat deze vaak een tijdelijk karakter hebben.
2. Er is een centraal beheer van standaard TBM's die op een soort lease basis door de

verschillende aannemerscombinaties worden gebruikt.
3. De standaard TBM's worden per project op de markt voor tweedehands materieel

gekocht en weer verkocht, zoals dit ook op met afzinkmaterieel voor zinktunnels
gebruikelijk is, zie paragraaf 10.2.3.3.

De criteria, die bij de afweging tussen deze criteria een rol spelen, zijn:
1. De grootte van de totale investeringen en de rentelasten die daarvan het gevolg zijn.

Bij centraal beheer van TBM's zullen de investeringskosten het kleinst en het best
gespreid zijn.

2. Of het volledige TBM-park wel volledig benut kan worden. Oat wil zeggen of er wel
genoeg projecten zijn om elke TBM 10 kilometer te laten boren alvorens hij vanwege
pure ouderdom onbruikbaar is geworden. Stel dat er op termijn in totaal1 00 km tunnel
door 10 aannemers gaat worden gebouwd. Dan bouwt iedere aannemer 10 km tunnel
en daar kan hij niet meer dan een TBM voor beheren.

3. De complexiteit van de organisatie die nodig is voor het beheer en het gebruik van de
machines. De organisatie is bij centrale TBM-Iease het ingewikkeldst.

4. De kans dat de beoogde kosten-voordelen ook werkelijk worden gerealiseerd. Dit is
bij het altematief van de tweedehands markt natuurlijk maar de vraag, omdat daar het
verhaal van vraag en aanbod speelt, dat de prijs sterk kan be"invloeden.

Op basis van de bovenstaande afweging lijkt het centraal beheren van TBM's de beste
optie. Voor aannemers is het afhankelijk zijn van een centraallease-centrum voor TBM's
echter geen prettig idee, omdat dit gerund moet gaan worden in combinatie met de
concurrenten. Een extra bedenking die aannemers bij standaardisatie zullen hebben is dat
ze bij het implementeren van een standaard wel een soort omzetgarantie willen hebben.
Anders zullen zij de standaard niet accepteren.

10.5.4.2 De toelevering

De toeleveranciers die rechtstreeks betrokken zijn bij het standaardisatie-concept zijn:
1. de TBM-bouwers
2. de betonindustrie
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3. de mallenfabrikant

De TBM-bouwers

Deze zullen voornamelijk orders krijgen voor de bouw van standaard TBM's. Aangezien de
TBM's qua ontwerp gelijk blijven hebben zij aan minder ontwerp-kracht genoeg, waardoor
zij dus mensen zullen moeten ontslaan. Een nog groter probleem waar de TBM-bouwers
echter mee zullen worden geconfronteerd is dat de TBM's die zij bouwen veel vollediger
zullen worden benut, waardoor er minder snel nieuwe worden gekocht. Hun omzet zal
dalen en de concurrentie van hun eigen tweedehands machines zal groot zijn.

De betonindustrie

De betonwaren-fabrikant zal zijn mallensysteem standaardiseren en zijn mallen
hergebruiken. Arbeidsplaatsen zullen niet verdwijnen en winstmarges ook niet, omdat er
geen sprake is van leereffecten.

De mal/enfabrikant

Het produktieproces van bekistingsmallen is een zeer specialistisch karwei. Er zijn
derhalve slechts een viertal bedrijf in Europa dit kunnen. Dit kleine aantal aanbieders zal
de kwantumkorting onder druk zetten. Het grote loonkostenpercentage zal lager worden
en arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen.

10.5.5 Standaardisatie in de exploitatie- en gebruiksfase

De exploitanten zullen door het standaardisatie-concept hun eigen rijdend materieel
kunnen standaardiseren. De daardoor gecreeerde reducties in de kosten voor het
vervoerssysteem kunnen worden doorberekend naar de gebruikers. Bij railtunnels zal dit
principe meer gelden dan bij autotunnels. Bij autotunnels speelt dit alleen als het
toltunnels betreft.

10.5.6 De implementatie van het standaardisatie-concept

Onder implementatie wordt verstaan het in praktijk brengen
Hierin zijn verschillende fasen te onderkennen:
1. de initiatieffase
2. de concretisering van een concept door de initiatiefnemer
3. de overlegfase
4. het maken van afspraken

van een standaardisatie.

Over hoe deze fasen er bij standaardisatie van boortunnels uit zouden kunnen zien gaat
deze sub-paragraaf.

10.5.6.1 Initiatieffase van het standaardisatie-concept:

Om een standaardisatie tot stand te laten komen moet er door een partij initiatief daartoe
worden genomen. Het ligt voor de hand dat het initiatief wordt genomen door de partij die
het meest belang heeft bij de standaardisatie.

Er zijn voor de initiatieffase verschillende scenario's denkbaar.
komen vanuit:
1. de opdrachtgevers
2. een groot aantal aannemers tezamen
3. een aannemer in het bijzonder

Hierbij kan het initiatief
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In het laatste geval biedt een bepaalde aannemer goedkopere standaardtunnels aan, met
een andere diameter dan gevraagd, om de concurrentie af te troeven. Hij zal zelf zijn
materieel beheren zoals de opslag van TBM's en bekistingsmallen. De aannemer kan zijn
assortiment geheel naar eigen inzicht vastleggen in een voorkeursreeks of hij kan
daarover overleg hebben met de opdrachtgevers. In het eerste geval is het de vraag wat
de reactie zal zijn van de klant.

Deze optie is niet reeel, voomamelijk omdat een aannemer niet voor aile
standaarddiameters materieel in beheer kan hebben. Het moet dus of van een groep
aannemers of van de opdrachtgever komen. De kans dat het initiatief van de
opdrachtgever komt is het grootst omdat die er het meeste voordeel van heeft.

10.5.6.2 Concretisering van een concept

In de beschrijving over de initiatieffase is geopperd dat de kans het grootst is dat het
initiatief door de opdrachtgevers zal worden genomen. Deze kunnen nu bij de
aanbestedingen eisen stellen aan het ontwerp om hergebruik te bevorderen. Op die
manier worden macro-economisch voordeel en goedkopere tunnels bewerkstelligd. Deze
eisen zullen dan dus betrekking moeten hebben op zowel het ruimtelijk als het constructief
ontwerp als op het materieel dat ingezet mag worden.

10.5.6.3 Overlegfase

De verschillende opdrachtgevers zullen met elkaar overleg moeten hebben om
gezamenlijk tot een voorkeursreeks te komen. Daamaast zullen zij in overleg met de
aannemers of met exteme adviseurs per voorkeursdiameter de segment-afmetingen vast
moeten leggen.

Het hergebruik kan worden geregeld via een centraal beheerde opslag van TBM's en/of
mallen. Het regelen hiervan zal niet door de overheid gedaan worden, omdat die juist wi!
dereguleren. De aannemers zullen dus zelf deze faciliteiten moeten opzetten.

10.5.6.4 Afspraken vastleggen

Er kan voor worden gekozen om de standaarden en de afspraken vast te leggen bij een
daarvoor geschikte instantie. Mogelijke organisaties, die het traject voor het maken van
afspraken kunnen vormen, zijn bijvoorbeeld:
1. het NNI, Nederlands Normalisatie-Instituut
2. het CUR, Civieltechnisch Centrum voor Uitvoering Research en Regelgeving
3. het Klvl, Koninklijk Instituut van Ingenieurs
4. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
5. het AVBB, Aigemeen Verbond Bouwbedrijf

Bij het vastleggen van de afspraken spelen nog de volgende overwegingen een rol:
1. Nationaal of Europees. Er zijn voorlopig geen Europese normen te verwachten voort

afmetingen van boortunnels. Er is derhalve nog vrijheid om nationaal te
standaardiseren.

2. Tot wanneer de afspraken geldig zijn.
3. In wat voor vorm de afspraak wordt vastgelegd.
4. Wie er toezicht houdt op de naleving.
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10.6 Evaluatie van de discussie om trent standaardisatie

In de literatuur is een aantal argumenten tegengekomen tegen het standaardiseren van
tunneldoorsnedes. In de inleiding is reeds geschreven dat het een van de doelstellingen
van dit onderzoek is om de waarde van deze argumenten te bepalen. De argumenten die
door het Klvl (1993) en anderen zijn geponeerd tegen standaardisatie van diameters zijn:
1. Besparingen als gevolg van standaardisatie zullen nihil zijn. Afschrijving van de TBM

op een project ligt namelijk voor de hand, want:
. Boormachines zijn nog altijd onderhevig aan vemieuwende invloeden. Daarmee

zijn de machines economisch gezien relatief snel verouderd.
. Hergebruik verhoogt het risico op storingen. Deze storingen zullen meer geld

kosten dan er door hergebruik wordt bespaard (Broere, 1995).
2. Indien de standaard-doorsnede te veel afwijkt van de gewenste doorsnede kan dit

leiden tot een vergroting van de bouwkosten, welke de besparing overtreft. Ook de
exploitatiekosten zouden daarmee verhoogd kunnen worden.

3. De geotechnische en andere relevante belastingsfactoren mogen per project niet te
veel verschillen.

De onderwerpen waar deze argumenten betrekking op hebben zijn:
1. Hergebruik van TBM's
2. Overdimensionering van de tunnel
3. Toepasbaarheid van bij wisselende factoren

10.6.1 Hergebruik van TBM's

Er zijn m.b.t. hergebruik van TBM's tegenargumenten gegeven LV.m.:
1. technologische vemieuwing
2. storingsrisico's

10.6.1.1 Technologische vemieuwing

Over de invoed van vemieuwende technologieen en de verhoogde risico's heeft Peach
(1987) geheel andere opvattingen dan die in de tegenargumenten worden genoemd. Hij
geeft in zijn verhaal juist aan dat de de boortechniek niet ingrijpend verandert waardoor
tweedehands TBM's juist zeer interssant worden. Hij daagt de TBM-bouwers uit om hun
concurrentie-positie te verbeteren door sneller vooruitgang te boeken in de
boortechnologie.

We kunnen, om de kans op technologische veroudering te bepalen, bekijken hoeveel jaar
er over heen gaat voordat een TBM 10 kilometer heeft geboord. Ais we uitgaan van een
gemiddelde voortgangssnelheid van 10 meter per dag, een werkweek van 6 dagen per
week en een bezettingsgraad van 26 weken per jaar, komen we uit op een totale
levensduur van ongeveer 6,5 jaar. De kans op echte technologische doorbraken is dan
niet echt groot.

10.6.1.2 Storingsrisico's

T.a.v. de risico's op storingen geeft Peach (1987) juist aan dat het uitbannen van
technische mankementen, waarvoor bij een eerder gebruik reeds een oplossing is
gevonden, voordelen oplevert in de opstartfase.

Daamaast geven TBM-bouwers te kennen dat zij het constant blijven van de gemiddelde
voortgangssnelheid van een TBM over een lengte van 15 kiometer garanderen. Deze
garantie geeft aan dat er van verhoogde risico's geen sprake hoeft te zijn, bij het boren
met een tweedehands TBM, die minder dan 15 kilometer heeft geboord.
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10.6.2 Overdimesionering van de tunnel

De overdimensionering van de tunnel is inderdaad een groot nadeel van standaardisatie.
In dit rapport wordt naast de overdimensionering van de tunnel ook de
overdimensioneringen van de bekistingsmallen en de T8M besproken. In de loop van
deze conclusies zullen deze nog ter sprake komen.

10.6.3 Toepasbaarheid van standaardontwerpen

M.b.t. de toepasbaarheid bij wisselende factoren spelen een tweetal aspecten een rol:
1. de toepasbaarheid van het tunnelontwerp bij verschillende belastingen
2. de bruikbaarheid van de T8M in wisselende geotechnische gesteldheden

10.6.3.1 Toepasbaarheid van het tunnelontwerp

Ais onderdeel van het standaardisatie-concept wordt een standaardlining ontworpen met
een standaarddikte en in principe met een minimum wapenings percentage als basis. Het
nadeel van deze standaarddikte is inderdaad dat de lining niet dikker kan worden gemaakt
in situaties waarin de tunnel zwaarder belast gaat worden,. De extra belasting moet dan
worden opgenomen door een extra hoeveelheid wapeningsstaal. In paragraaf 9.5 wordt
een beschouwing gegeven over de toename van de capaciteit van een lining als er niet
een minimum, maar een maximum wapeningspercentage wordt toegepast. De buigsterkte
neemt dan 7 tot 8 maal toe. Of deze extra capaciteit in aile situaties zal vOldoen, is
inderdaad nog maar de vraag.

Los van de toepasbaarheid spelen ook de kosten van de wapening een rol bij de afweging
tussen het verhogen van het wapeningspercentage en het lostlaten van de
gestandaardiseerde dikte.

10.6.3.2 Bruikbaarheid van de TBM

Hergebruik van T8M's in andere grondgesteldheden, dan waar ze bij uitstek geschikt voor
zijn, is inderdaad niet aantrekkelijk. De voortgangssnelheden zullen aanzienlijk dalen en
soms zal het ontgraven zelfs onmogelijk worden. De kosten zullen daardoor stijgen en de
voordelen van hergebruik zullen teniet worden gedaan.

Er zijn twee opties die hergebruik van T8M's als onderdeel van standaardisatie alsnog
mogelijk kunnen maken:
1. Het standaardiseren van het gebruik van mix-schilden, die omgebouwd kunnen

worden in wisseldende grondgesteldheden. Hiervan is uitgegaan bij het uitwerken van
het standaardisatie-concept.

2. Het beheren van twee types T8M, een hydro- en een EP8-schild, per
standaarddiameter als onderdeel van een standaardisatie-concept. Dit heeft als groot
nadeel dat de gemiddelde hoeveelheid kilometers tunnel, die per T8M per
tijdseenheid kan worden geboord, wordt gehalveerd. Dit heeft gevolgen voor de
hoogte van de afschrijving van T8M-kosten.
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11. Conclusies en aanbevelingen

11.1 Inleiding

Ter afsluiting van dit onderzoek zijn er conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Hiermee zijn de belangrijkste bevindingen van dit afstudeeronderzoek in dit hoofdstuk
verzameld. In de eerste plaats zijn dit conclusies t.a.v. de haalbaarheid van het
standaardisatie-concept. De bepaling van deze haalbaarheid is het hoofddoel van dit
project. Ten tweede worden er aanbevelingen gedaan m.b.t. standaardisatie op andere
niveaus dan het concept.

11.2 Conclusies

De conclusies van dit afstudeerwerk hebben betrekking op de haalbaarheid van het
beschouwde concept. Allereerst worden achtergronden over het hoe en waarom van
standaardisatie nog eens belicht. Daarna wordt op basis van de kosteneffecten en een
tweetal andere argumenten een oordeel gegeven over de haalbaarheid van het
standaardisatie-concept.

11.2.1 Waarom standaardisatie van boortunnels ?

Standaardisatie van boortunnels wordt in dit onderzoek beschouwd vanwege de
vermeende invloed hiervan op het belangrijkste nadeel van boren. Dit nadeel is dat boren
duur is. Twee belangrijke eigenschappen van boortunnelprojecten die invloed hebben op
de prijs zijn namelijk:
1. De tunnelboormachines worden, vanwege het gebrek aan opvolgende opdrachten,

per project ontworpen en afgeschreven.
2. De voortgang van de machine wordt vaak nadelig be'invloed door de hoge

prestatierisico's, als gevolg van gebrek aan ervaring, en door het optreden van
vertragingen tijdens de leerfase. Dit is de fase waarin het personeel vertrouwd moet
raken met de machine.

11.2.2 Het standaardisatie-concept

Het concept is opgezet door de ontwerp- en uitvoeringsvariabelen van boortunnels te
inventariseren en vervolgens per variabele het aantal varianten te beperken. Het beperken
van de varianten is steeds gericht geweest op het reduceren van de nadelige
eigenschappen van boren m.b.t. de kosten, zoals ze in de vorige sub-paragraaf vermeld
zijn. Ottewel gericht op hergebruik van de TBM en verlagen van risico's door het
leerfefect. Het concept dat het best op de beoogde kosteneffecten aansluit voorziet in de
volgende standaarden:
1. Bij het ruimtelijk ontwerp is het aantal inwendige tunneldiameters, waaruit kan worden

gekozen, beperkt tot een voorkeursreeks. Deze voorkeursreeks is een rekenkundige
reeks lopend van 3,0 tot 12,0 meter met constante stappen daartussen van 1,5 meter.

2. Het constructief ontwerp is voor een belangrijk deel vastgelegd door te kiezen voor
een enkelwandige segmentale lining, waarvoor per voorkeursdiameter de segment-
afmetingen zijn bepaald. De segmenten zijn van gewapend beton en worden zonder
cassetten uitgevoerd.

3. Het aantal uitvoeringsvarianten is beperkt door standaard bepaalde materieeltypen in
te zetten. Voor het boren wordt een mix-schild gebruikt en de segmenten worden
gestort m.b.v. liggende en bewegende bekistingsmallen.
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11.2.3 De kosteneffecten van het concept

Uit het onderzoek is gebleken dat de voornaamste bouwkosteneffecten van
standaardisatie zijn:
1. Spreiding van investeringskosten, die gemaakt worden voor de aankoop van de TBM.
2. Daling van loonkosten, doordat als gevolg van het leereffect in het boor- en

mobilisatieproces de arbeidsproduktiviteit en de voortgangssnelheid stijgen.
3. Korting op de inkoop van segmenten en TBM's door spreiding van investeringskosten

en leereffecten bij de toeleveranciers.
4. Overdimensionering a.g.v. belemmering van de optimalisatie per project.

Het hergebruik van de TBM blijkt het belangrijkste kostenvoordeel van standaardisatie te
zijn. Het gebruik van diameter-afhankelijk materieel, zoals de TBM, is wat boortunnels ook
principieel anders maakt dan aile andere waterbouwkundige constructies. Civiele
bouwwerken staan in principe juist bekend om hun uniciteit en standaardisatie ligt dus niet
echt voor de hand. Het voordeel van hergebruik is de reden waarom standaardisatie van
boortunnels onderzocht is.

11.2.4 De haalbaarheid van het concept

De conclusie die op basis van het onderzoek is getrokken is dat het concept als geheel
niet haalbaar is. De voornaamste redenen hiervoor zijn:
1. De extra kosten als gevolg vanoverdimensionering overtreffen de besparingen van

de serie-effecten.
2. De markt voor boortunnels is niet groot genoeg om van volledig hergebruik van

materieel uit te kunnen gaan.
3. Er worden praktische problemen verwacht bij de uitvoering van het concept.

Deze redenen zullen hieronder worden toegelicht.

11.2.4. 1 Overdimensionering

Het nadeel van standaardisatie is dat optimalisatie per project wordt belemmerd. Dit is het
gevolg van het beperken van het aantal ontwerp- en uitvoeringsvarianten tot standaarden.
Deze beperking heeft extra kosten tot gevolg door overdimensionering van de volgende
onderdelen:
1. De inwendige tunneldiameter. Deze kan niet altijd volledig worden aangesloten op het

profiel van vrije ruimte van het gebruiksdoeleind, omdat het aantal maten in een
voorkeursreeks beperkt is.

2. De segmenten. Omdat de segment-afmetingen zijn vastgelegd wordt optimalisatie
van het constructieve ontwerp bij varierende belastingen onmogelijk gemaakt. De
optimalisaties die worden beperkt zijn:
. de minimalisatie van de dikte bij een minimum wapeningspercentage
. de onderlinge afstemming van de dikte en de wapening om tot een economisch

wapeningspercentage te komen
3. Het materieel:

. De TBM wordt t.b.v. hergebruik op een grotere veelzijdigheid, sterkte en
duurzaamheid gedimensioneerd dan in de meeste gevallen strikt noodzakelijk is.
Dit is nodig omdat de machine onder verschillende bodem-omstandigheden, en
de daarbij horende belastingssituaties, over een grote lengte een bepaald
prestatieniveau moet garanderen.

. Het bekistingsmallen-systeem wordt op een hogere produktiesnelheid ontworpen
dan in veel van de situaties nodig is.
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Uit een aantal kwantitatieve en kwalitatieve beschouwingen blijken deze extra kosten de
serie-effecten van standaardisatie in veel gevallen te overtreffen. Het gevolg hiervan is dat
er niet voor elke gevraagde tunnel een standaardmaat kan worden aangeboden die
goedkoper is dan het oorspronkelijke ontwerp. Het standaardisatie-concept, dat uitgaat
van standaardisatie van aile boortunnels in Nederland, is derhalve uit kosten-technisch
oogpunt niet haalbaar.

11.2.4.2 De grootte van de markt

Het feit dat TBM's op een project worden afgeschreven is het meest nadelig bij korte
tunnels. Er gaat dan namelijk de grootste restwaarde verloren en hierdoor de prijs per
kilometer tunnelbuis het meest nadelig be"invloed. Standaardisatie, als middel om
hergebruik van TBM's mogelijk te maken, is dus het meest lonend bij korte tunnels.
Standaardisatie heeft voor lange tunnels veel minder voordeel, omdat de TBM dan al
grotendeels versleten is.

Een voorwaarde voor de haalbaarheid van standaardisatie is dus dat er genoeg relatief
kleine tunnels worden gevraagd. Deze tunnels moeten dan tevens voor boren in
aanmerking komen. Deze markt is momenteel in Nederland niet groot genoeg en de
indruk bestaat bovendien dat de maximale kostenreductie van 15% niet voldoende is om
deze markt voor korte boortunnels te creeren. Ais de markt niet groot genoeg is, en dat
ook niet wordt, kan er dus niet van het berekende kostenreductiepercentage van 15%
worden uitgegaan. De werkelijke kostenreductie zal dus op basis van deze markt-
technische benadering lager moet worden ingeschat. Dit verkleint derhalve de kosten-
technische haalbaarheid.

11.2.4.3 Praktische problemen

De praktische problemen, die m.b.t. de uitvoerings-technische haalbaarheid van het
concept worden verwacht, zijn:
1. Er is bepaald dat het volledig benutten van de standaard TBM's alleen mogelijk is als

deze, door de aannemers gezamenlijk, centraal beheren. De organisatorische
complexiteit die daarbij ontstaat wordt als een groot praktisch probleem gezien.

2. Het is niet duidelijk wie het initiatief zou moeten nemen om tot standaardisatie van
boortunnels te komen. Er kan beredeneerd dat de opdrachtgevers de enigen zijn die
echt voordeel hebben bij standaardisatie, vanwege de lagere prijs. De opdrachtgever
is echter vaak een overheid en deze wil juist dereguleren. Standaardisatie past
derhalve niet in het overheidsbeleid. Bij de andere groeperingen is geen initiatief in de
richting van standaardisatie te verwachten, want:
. een aannemer heeft geen omzetgarantie
. een groep aannemers zal door de lagere prijs met dezelfde winstmarge slechts

hun eigen rendement verlagen
. de TBM-bouwers zien hun markt bedreigd doordat er meer wordt hergebruikt en

er dus minder nieuw materieel wordt gekocht
. de ontwerpers zien hun functie in de bedrijfstak verkleinen

Deze problemen zullen, ook al wordt er een oplossing voor gevonden, extra kosten met
zich meebrengen die wederom de kosten-technische haalbaarheid onder druk zullen
zetten.

11.2.5 Evaluatie van gemaakte keuzes

Er zijn twee keuzes die in het begin van het project gemaakt zijn en die nu evaluatie
verdienen:
1. de keuze van het standaardisatieniveau
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2. de keuze van de voorkeursreeks

11.2.5.1 Het standaardisatieniveau

Er is aan het begin van dit project besloten om een veelomvattend standaardisatie-
concept te bestuderen. Veelomvattendheid heeft in deze context betrekking op het
standaardisatie-niveau. Dit niveau wordt bepaald door het aantal variabelen dat wordt
gestandaardiseerd en door het aantal projecten dat erbij betrokken is. Het concept uit dit
onderzoek voorziet in een standaardisatie van aile boortunnels in Nederland en van een
groot aantal ontwerp- en uitvoeringsvariabelen. De keuze voor dit hoge standaardisatie-
niveau is tot stand gekomen op basis van de volgende twee overwegingen:
1. Standaardisatie op lagere niveaus, tussen een beperkt aantal projecten, komt in de

praktijk al voor. Bijvoorbeeld door het afstemmen van tunnelontwerpen op bestaande
malbekistingen of het aanbieden van tunnels met gebruikte tunnelboormachines. Het
wordt van afstudeerders echter verwacht om iets nieuws uit te zoeken en daar is
mede naar gestreefd door standaardisatie op een hoger niveau te bekijken dan dat er
tot op heden is gedaan.

2. De doelstelling van het standaardiseren van boortunnels is om tunnels over de gehele
linie goedkoper te maken dan ze nu zijn. Hierom moeten er zeer veel kosten worden
bespaard. Er moet namelijk een kostprijs worden gerealiseerd die kan concurreren
met tunnels die specifiek op een project zijn geoptimaliseerd. Een hoog
standaardisatie-niveau geeft hogere kostenreducties op een groter aantal
kostenposten. Hierdoor heeft het dus grotere concurrentiekracht, maar zijn er ook
meer voorwaarden waar aan moet worden voldaan.

11.2.5.2 De voorkeursreeks

Er is in het concept gekozen voor een rekenkundige voorkeursreeks. De reden hiervoor is
dat er geen eenduidigheid is over de diameters die nu en in de toekomst gevraagd gaan
worden. Een nadeel van deze rekenkundige reeks is echter dat er meer
overgedimensioneerd zal worden. De eenduidigheid over de gevraagde diameters zou
groter kunnen worden nu er bepaalde gebruiksdoeleinden in Europees verband gaan
worden gestandaardiseerd zoals de sneltrams, de treinen en de HSL. Afstemming van de
voorkeursreeks op deze standaarden is achteraf gezien toch wet een goede optie.

11.3 Aanbevelingen

Ondanks de negatieve conclusie t.a.v. de haalbaarheid van het concept in zijn geheel, zijn
er toch een tweetal aanbevelingen te doen die met standaardisatie op een lager niveau te
maken hebben. Het wordt namelijk zinvol geacht om bijhet plannen van tunnels rekening
te houden met de mogelijkheid tot:
1. gebruik van tweedehands materieel
2. combinatie met vergelijkbare projecten

Deze twee mogelijkheden worden in de komende subparagrafen besproken. Tot slot
zullen er nog diverse aanbevelingen m.b.t. standaardisatie van boortunnels worden
gedaan.

11.3.1 Gebruik van tweedehands materieel

Hergebruik van TBM's en bekistingsmallen komt in de huidige praktijk ook voor. Meestal
echter wordt de TBM teruggekocht door de leverancier. De indruk bestaat dat op deze
manier de markt voor tweedehands TBM's klein wordt gehouden.
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Het gebruik van tweedehands TBM's wordt echter aangeraden, omdat dit de volgende
voordelen biedt:
1. goedkopere en snellere levering
2. minder technische mankementen in de beginfase, omdat deze tijdens een voorgaand

project reeds zijn verholpen

Er worden een aantal maatregelen voorgesteld die kunnen worden getroffen om de markt
voor tweedehands materieel te bevorderen zijn:
1. bij het ontwerpen van de TBM's letten op de ombouwbaarheid tot andere diameters
2. het op elkaar afstemmen van de buitendiameters van verschillende projecten, zie

hieronder

11.3.2 Combinatie met vergelijkbare projecten

Door projecten te combineren die vergelijkbaar zijn, kunnen de serie-effecten worden
benut, zonder dat dat met al te grote overdimensioneringen gepaard gaat. Zowel het
ontwerp, het materieelgebruik, de inkoop en de bouw kunnen worden gecombineerd.

Specifieke eigenschappen van projecten, die combinatie interessant maken, zijn:
1. Tunnels met kleine lengtes en grote diameters. Deze twee ontwerp-karakteristieken

geven relatief de grootste kostenreducties bij hergebruik van materieel. Een extra
voordeel van tunnels met grote diameters is dat ze vaak voor wegen bestemd zijn en
derhalve altijd dezelfde opdrachtgever hebben, namelijk het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

2. Tunnels voor gelijke infrastructuursystemen. Hierbij kan namelijk ook nog
standaardisatie van rijdend materieel een rol kan spelen. De overdimensionering kan
daarnaast kleiner worden als er een voorkeursdiameter voor dat specifieke systeem
wordt gekozen.

3. Aanleg met hoge voortgangssnelheden vanwege kleine vereiste bouwtijden. Het
gevolg van deze hoge bouwsnelheid is dat er meer mallen moeten worden
aangeschaft dan er op basis van het slijtcriterium noodzakelijk is. Hierdoor blijft er een
grotere restwaarde aan bekistingsmallen over die kunnen worden hergebruikt.

4. Tunnels waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering door de aannemer zelf worden
uitgevoerd. De spreiding van ontwerpkosten komt dan rechtstreeks tot uiting in de
kostprijs. Nog interessanter is echter de trend om naast het ontwerp en de bouw, ook
de exploitatie van de tunnel in een combinatie te verenigen. Dit principe heet B.O.T.
en staat voor Built Operate and Transfer. De interessante aspecten hiervan zijn:
. Naast de spreiding van ontwerp en investeringskosten, komen ook de

kostenvoordelen van een potentiele standaardisatie van rijdend materieel in een
kostprijs tot uiting.

. Omdat de aannemerscombinatie snel haar investeringen wit terugverdienen met
de inkomsten uit de exploitatiefase, zullen er hoge bouwsnelheden worden
aangehouden. Hierdoor zullen de restwaarden van de bekistingsmallen hoog zijn.

11.3.3 Diverse aanbevelingen m.b.t. combinatie van boortunnels

Aan het eind van dit rapport worden er twee aanbevelingen gedaan m.b.t. combinatie van
boortunnels:
1. Bij projecten waarvan combinatie wordt overwogen, zou moeten worden bekeken of

alleen de buitendiameters op elkaar kunnen worden afgestemd. Het belangrijkste
kostenvoordeel van combinatie is het delen van de investeringskosten voor de TBM
en dat wordt op deze manier mogelijk gemaakt. De dikte kan variabel worden
gehouden hetgeen LV.m. de optimalisatie van het liningontwerp gunstig is. Het is in dit
onderzoek gebleken dat deze optimalisatie al snel meer oplevert dan hergebruik van
bekistingsmallen.
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2. Er zou een studie moeten worden gedaan naar de kosten-technische haalbaarheid
van de combinatie van de metrotunnels in Amsterdam en Rotterdam. Voornamelijk de
aanleg van de Noordlijn in Rotterdam zou goedkoper kunnen worden als er gebruik
zou kunnen worden gemaakt van de TBM's van de Noordzuidlijn uit Amsterdam. Deze
machines hebben dan beide drie kilometer geboord en hebben dus nog letterlijk een
heelleven voor zich. Het voordeel is dat er i.p.v. 3 TBM's in totaal slechts 2 hoeven te
worden aangeschaft. Dit is een voordeel van ongeveer 12 miljoen gulden. Hiernaast
kan de standaardisatie van het rijdend materieel van de beide metrosystemen extra
winst opleveren. Dit moet dan ook zeker in het onderzoek worden meegenomen.
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Bijlage I: Overzicht geplande tunnels
A Tunnels voor wegen

Voor het wegennet in Nederland worden zijn planne voor ondergrondse projecten in de
volgende categoriean van wegen:
1. Categorie AI : Autosnelwegen met gescheiden (hoofd)-rijbanen
2. Categorie All : Stadsautosnelwegen
3. Wegen voor langzaamverkeer

1 Autosnelwegen met gescheiden rijbanen

De volgende twee tunnelprojecten voor autowegen met gescheiden rijbanen zijn in
voorbereiding:
1. De Tweede Beneluxtunnel van 2x3 rijstroken in de RW4 over een lengte van 770

meter. Het project maakt deel uit van het Bereikbaarheidsplan Randstad en zal als
zinktunnel wordt aangelegd.

2. De Westerschelde Oeververbinding. De Westerschelde Oeververbinding (WOV) is
een verbinding van 6500 meter tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen en zal
gaan lopen tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. De WOV vervangt de pontveren
Vlissingen-Breskens, die wel blijft bestaan als voetveer, en Kruiningen-Perkpolder, die
geheel wordt opgeheven. Deze tunnel zal zo goed als zeker als boortunnel worden
uitgevoerd.

3. De Tweede Coentunnel van 2x2 rijstroken in de RW10 over een lengte van 1500
meter. Dit project valt onder de projecten met politieke toezeggingen en bestuurlijke
overeenkomsten. Er is nog geen beslissing genomen over de bouwmethode.

Hiernaast zijn er een aantal studieprojecten:
1. Het project ter plaatse van de gedempte Maasvlakte-Noordzeeweg, inclusief

Calandtunnel. Dit wordt waarschijnlijk een 2x2 baans rijksweg die over een lengte van
1000 meter ondergronds komt te liggen.

2. Het knooppunt Ressen waar RW50 en RW12 samenkomen. Hier worden misschien
2x2 rijbanen 1000 meter onder de grond aangelegd.

3. Het project Overschie-Terbregseplein in de Rijkswegen 13 en 20 voorziet in een
aanleg van 2x2 ondergrondse rijbanen over een lengte van 1000 meter.

4. In de RW73 op het traject Maasbracht-Maastricht wordt in het kader van een
verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken een deel van 270 meter onder gronds
gebracht.

5. Tussen Leiden en Burgerveen wordt tussen de RW11-00st en de RW44 wordt van
een verbreed deel van 2x3 rijbanen 1000 meter onder de grond aangelegd.

Diverse andere potentiale projecten zijn:
1. De Blankenburgertunnel in het kader van het Randstad Bereikbaarheidsplan. Dit is

een tunnel voor 2x2 rijstroken met een lengte van 1000 meter.
2. Een traject tussen Venlo-Maasbracht met 2x2 rijstroken onder de grond over een

lengte van 1125 meter in het kader van overige hoofdwegennetprojecten.
3. De verbinding tussen Lelystad en Schiphol, de A6. De stichting ISDS, die zich bezig

houdt met de ontwikkeling van de Industriale Tunnelbouw Methode, is benaderd voor
de aanleg als ondergrondse autoweg.

4. De RWS doet onderzoek naar de ondergrondse uitvoering van het zuidelijke deel van
de autosnelweg tussen Amsterdam en Utrecht. Het gaat om het traject tussen de
verkeerspleinen Hooggelegen en Oudenrijn met een lengte van 2 a 3 kilometer.
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5. De A2 bij Utrecht en Vleuten. Er wordt gedacht een nieuwe wijk te bouwen tussen
Vleuten-De Meern en Utrecht. De A2 zou hierbij moeten worden overbouwd om op die
manier de bouwmassa's aan te kunnen laten sluiten.

6. De kruising van de A 15 met het Pannerdens kanaal

2 Stadsautosnelwegen

Er bestaan de volgende plannen op het gebied van het ondergronds leggen van
stadsautosnelwegen:
1. De verlengde Landscheidingsweg (Den Haag). Nabij Voorburg zijn er plannen voor

het bouwen van een nieuwe wijk, Sijtwinde genaamd, waar de verlengde
Landscheidingsweg onderdoor zou moeten worden gelegd. Verder is nabij de
Waalsdorperweg een zodanig ruimteprobleem dat ook daar gedacht wordt aan een
ondergrondse oplossing.

2. De gemeente Hilversum heeft plannen voor het deels ondergronds leggen van de
nieuwe rondweg. Hiervoor is de ISDS ook benaderd voor de uitvoering als geboorde
tunnel met de ITM.

3. De A2 in Maastricht. Gedacht wordt om de snelweg voor zover het het
binnenstedelijke deel betreft, ondergronds te leggen (Rooseveldlaan).

4. De gemeente Haarlem denkt er aan om de Bolwerkroute voor individueel vervoer met
de auto, geheel onder de grond te leggen.

5. Aan de Noord-Rand van Rotterdam moet een snelweg komen die een deel van de
tweede ring moet gaan vormen. Vanwege ruimtegebrek wordt gedacht aan een
alternatief waar de weg in lengterichting onder de nieuwe landingsbaan van
Rotterdam Airport komt te liggen.

6. Bij het het doortrekken van de A4 van Den Haag naar Rotterdam West kan ook een
deel ondergronds komen.

3 Wegen voor langzaamverkeer

Het enige bekende ondergrondse plan voor langzaamverkeer is de tweede
Heinenoordtunnel. Om een verbreding van de huidige Heinenoordtunnel mogelijk te
maken moet het langzame verkeer, de voetgangers, de fietsers en het landbouwverkeer,
dat nu van de oude tunnel gebruik maakt een aparte oeververbinding krijgen. Hiervoor is
een tunnel geprojecteerd van 945 meter. De tunnel gaat zeker worden geboord.
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B Tunnels voor spoorwegen
De plannen van NS Infrabeheer zijn onderverdeeld in pakketten:
1. Rail 21 voor personen- en goederenvervoer
2. Rail 21 Cargo voor goederenvervoer
3. Hoge Snelheidslijn (HSL) voor personenvervoer

De ondergrondse gedeelten uit deze pakketten worden hieronder beschreven.

1 Rail 21 voor personen- en goederenvervoer

Voor het personen- en goederenvervoer per spoor heeft de NS over volgende trajectdelen
plannen om de infrastructuur ondergronds aan te leggen:
1. Voor het project "Spoortunnel onder Noordzeekanaal" in het projectdeel "Hemtunnel

4e en 5e spoor". Het gaat hierbij om 2 sporen over een lengte van 1475 meter.
2. In het project Den Bosch-Vught op het projectdeel "Vught 4/5-sporig met een vrij

kruising". Er worden 2 sporen over een lengte van.860 meter ondergronds gelegd.
3. Het project spoorverdubbeling Rijswijk-Schiedam zal ter hoogte van Delft 4100 meter

gedeeltelijk ondergronds gaan. Er wordt gedacht aan de aanleg van twee geboorde
tunnelbuizen, met een diameter van 7,20 meter, onder het oude spoorviaduct over
een lengte van 1600 meter.

2 Rail 21 Cargo voor goederenvervoer

Onder het pakket Rail 21 Cargo valt de Betuwelijn. De Betuwelijn is een tweesporige
railverbinding tussen Rotterdam en het Europese achterland waarover goederentreinen
met dubbelcontainers moeten kunnen rijden. De lijn zal op vier plaatsen door een tunnel
gaan:
1. De Botlekspoortunnel van 1835 meter in de Havenspoorlijn van Rotterdam. Deze

tunnel wordt geboord.
2. De Sophiatunnel van 700 meter. In dit trace wordt zo goed als zeker ook geboord.
3. De kruising met het Pannerdens kanaal bij Zevenaar. In de afweging wordt hier ook

een geboorde tunnel meegenomen van 3 kilometer.

3 De Hoge Snelheidslijn

In Nederland zullen in twee richtingen Hoge Snelheidslijnen aangelegd worden om
aansluiting te verkrijgen op het Europese netwerk.
1. HSL-zuid, van Schiphol, Amsterdam via Rotterdam CS richting Brussel en Parijs
2. HSL-oost, van Schiphol, via Amsterdam, Utrecht en Amhem naar Duitsland

In de HSL-Zuid zijn de volgende ondergrondse trajectdelen geprojecteerd:
1. De Groene Harttunnel.
2. Een tunnel onder de de Oude Maas van 2100 meter.
3. Een tunnel onder het Hollands Diep en de Dordtse Kil van 6200 meter

Andere officieuze plannen voor ondergrondse aanleg van de HSL-zuid zijn:
1. Naast deze bestaande plannen voor de HSL-Zuid bestaat er de wens van de

gemeente Breda om het trace door die stad ondergronds te laten leggen.
2. De "Willem Bos-variant" voor HSL-Zuid ten zuiden van Rotterdam. Deze variant is

voorzien van een geboorde tunnel onder het havengebied van Zwijndrecht en
Dordrecht door met een lengte van 7 kilometer. De tunnel onder de Oude Maas, het
tunneldeel onder de Dordtse Kil en de geprojecteerde verdiepte aangelegde
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tunnelbak daartussen kunnen dan vervallen. De diameter van deze tunnel kan gelijk
worden aangenomen als die van de Groene Harttunnel, namelijk 9,50 meter.

De HSL-Oost is in een minder ver gevorderd stadium dan de HSL-Zuid. Vooralsnog is het
geheel als een verbreding van het bestaande spoor gepland. In het bestaande spoor zijn
geen tunnels aanwezig. Deze factoren geven aanleiding om te verwachten dat er geen
ondergrondse trajecten in zullen worden opgenomen. De gemeente Maarn heeft echter
voor het trajectdeel door hun grondgebied de stichting ISDS benaderd om te informeren of
de ITM misschien een oplossing kan zijn voor de problemen aldaar. Dit trajectdeel ligt
namelijk moeilijk, omdat ook de A12 die hier langs loopt verbreed moet worden.

4 Diverse plannen

Er is een aantal potentiele projecten die bedacht zijn door andere instanties dan de
overheid zelf. De volgende plannen kunnen in dit kader worden genoemd:
1. Plan van Witsen. Het plan van Witsen, dat is genoemd naar de bedenker ervan, die

het tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar op 25 november 1994 voor het eerst
voorstelde, voorziet in een ondergronds metronet voor de Randstad. Het plan voorziet
in ondergrondse spoorverbindingen tussen de vier grote steden die geschikt zijn voor
hogesnelheidstreinen. De kosten voor dit project worden geschat op 12 tot 15 miljard
gulden.

2. Verbindingen met landuitbreidingen in de Noordzee. Er worden diverse plannen
ontwikkeld voor landuitbreiding in de Noordzee. Om de ontsluiting van die
shiereilanden te bewerkstelligen worden ook ondergrondse autowegen en
spoorwegen ingepland. Voorbeelden van landuitbreidingen zijn:
. Plan Waterman. Dit plan bestaat uit een uitbreiding van de kust 5 kilometer de

zee in met binnenwateren daartussen. De uitbreiding zal plaatsvinden van Hoek
van Holland tot Scheveningen.

. Schiphol IJpoort. Dit is een door Boskalis en ingenieursbureau Lievense bedacht
plan om Schiphol uit te breiden door een dependance de zee in te bouwen bij
IJmuiden. In de voorlopige plannen is ook een ondergrondse treinverbinding met
Schiphol opgenomen.
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c Tunnels voor autonoom stadsvervoer
De geprojecteerde ondergrondse infrastructuur voor autonoom stadsvervoer is
onderverdeeld in:
1. metrolijnen
2. tram- en sneltramlijnen

1 Metrolijnen

De metroplannen blijven in Nederland beperkt tot de steden Amsterdam en Rotterdam:
1. De Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Deze lijn loopt van het Buikslotermeerplein in

Amsterdam-Noord tot het World Trade Center in Amsterdam-Zuid. In de Noordzuidlijn
wordt 5600 meter metrolijn onder de grond gebracht. In de binnenstad en een deel
van Amsterdam-Zuid wordt de tunnel over een lengte van 2950 meter geboord.

2. De Noordlijn van Rotterdam CS naar Wilgenplas. De ondergrondse trajecten hierin
zijn:
. De kruising met de "Infrabundel Noordrand". Dit is het tracedeel - G.K. van

Hogendorpweg in de wijk Blijdorp met een lengte van 1375 meter. Er zijn
hiervoor drie varianten uitgewerkt waaronder twee boorvarianten. De dubbele
buis maakt hierbij de beste kans.

. Een tweede deel in de lijn van 780 meter bij de Luchthaven Rotterdam
3. De Beneluxlijn in Rotterdam. Hierin is een ondergronds trajectdeel in de lijn

Marconiplein-Hoogvliet van 1272 meter ter hoogte van de Beneluxtunnel opgenomen.
Deze tunnel gaat onder de Maas door en wordt in een afgezonken tunnel opgenomen
die wordt aangelegd voor de rijksweg A4.

4. De Ridderkerklijn in Rotterdam. Een 700 meter lang deel van de metrolijn Zuidplein-
Ridderkerk, namelijk bij de A 16-Ridderkerk, wordt misschien ondergronds aangelegd.
Er is hiervoor nog geen bouwmethode bepaald.

2 Tram- en sneltramlijnen

Er bestaan in de volgende steden plannen voor de gedeeltelijke ondergrondse aanleg van
tram- en sneltramlijnen:
1. Amsterdam:

. In het IJ-tram project over een lengte van 1300 meter. Dit project moet de
woningbouwontwikkelingenrond de IJ-oevers gaan ontsluiten.

. Van Sioterdijk naar Amsterdam CS een stuk van 1400 meter.

. In de lijn van CS naar Nieuw Oost een tracedeel van 2200 meter.
2. Den Haag:

. Een stuk onder de Grote Marktstraat van 1200 meter.

. Een trace tussen Den Haag HS en de Laakweg van 100 meter.

. In Delft bij Tanthof ook nog 100 meter. Dit is de verbreding van het spoorviaduct.
3. Utrecht:

. Bij de tramlijn UCP een stuk van trace van 750 meter lang ondergronds
aangelegd.

. De sneltram naar de Uithof

. De sneltram naar Leidse Rijn
4. Haarlem:

. De Gemeente Haarlem bekijkt de mogelijkheid om de Zuidtangent, collectief
vervoer met railbus of sneltram, geheel ondergronds te leggen.
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D Tunnels voor leidingvervoer
Ondergrondse distributie van stukgoederen en containers kan worden onderverdeeld in de
volgende categorieen:
1. Stedelijke distributie.
2. Vervoer binnen binnen een industrieel complex of zee- of luchthavengebied
3. Vervoer tussen steden (regionaal vervoer)
4. Intemationaal achterlandvervoer
5. Leidingtunnel

Van de laatste vier categorieen en van een aantal diverse dedicated tunnels zijn
tunnelplannen bekend, die hieronder zullen worden besproken.

1 Vervaer binnen havengebieden

Voorbeelden van plannen voor de aanleg van dedicated tunnels voor vervoer binnen
havengebieden zijn:
1. Een ondergrondse verbinding tussen de Westlandveiling in Naaldwijk en de haven

van Rotterdam.
2. Er bestaan plannen om het containertransport in de haven van Rotterdam in

ondergrondse verbindingen onder de havens door te laten plaatsvinden.
3. De gemeente Rotterdam heeft gekeken naar ondergronds transport bij interterminal

verkeer van containers op de Maasvlakte.

2 Vervaer tussen steden en havengebieden

De gemeente Rotterdam heeft gekeken of het Integraal Transport Systeem (ITS, zie voor
een beschrijving hiervan H3) is toe te passen voor containertransport tussen de haven van
Rotterdam en respectievelijk MGnchen en Antwerpen. Hun conclusie is dat het voorlopig
nog weinig perspectieven biedt. Er zijn ongeveer 2,4 miljoen containers nodig om de
investeringskosten terug te verdienen. Naar verwachting zullen in het jaar 2010 jaarlijks
ongeveer 450.000 containers naar MGnchen moeten worden vervoerd. Het
bedrijfseconomisch rendement acht men te laag. M.b.t. het vervoer naar Antwerpen kwam
men tot dezelfde conclusie.

3 Internatianaal achterlandvervoer

Achterlandvervoer is een interessante markt voor ondergronds transport. De goederen zijn
in belangrijke mate gecontaineriseered en het betreft een dikke goederenstroom. De
maatschappelijke problemen zijn echter beperkt tot enkele trajecten. Er is slechts in
beperkte mate sprake van ruimteschaarste en congestie. Het is voor de hand liggend om
een deel bovengronds en waar nodig ondergronds aan te leggen. Vooral over
congestiegebieden heen kan aan tunnels gedacht worden.

4 Diverse dedicated tunnels

Er is nog een tweetal andere plannen voor ondergronds leidingvervoer:
1. Een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) voor bloemen, dat de Verenigde

Bloemenveilingen in Aalsmeer moet gaan verbinden met een Rail Service Centrum in
Hoofddorp voor overslag op de HSL en Amsterdam Airport Schiphol. Met dit systeem
kunnen de congestieproblemen, waar het huidige vervoer met vrachwagens vaak
mee wordt geconfronteerd, worden vermeden. De transportsystemen die worden
meegenomen in de overweging zijn de HSTT en de UTP. De economie wijst naar een
diameter van 2 meter en uit logistieke overwegingen zoe een maximale diameter van
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5 meter het best voldoen. Dit laatste omdat dan geen aanpassingen aan de logistieke
processen hoeven te worden uitgevoerd in de vorm van overslag van het ene op het
andere vervoermiddel en verpakkingseenheid.

2. De PIT-post speelt al enkele jaren met het idee om een buizenpostsysteem aan te
leggen. Dit systeem moet grote hoeveelheden post over grote afstanden tussen
distributiecentra gaan transporteren.

5 Leidingtunnel

De gemeente Rotterdam wil binnen twee jaar nog een tunnel naast de Botlek Spoortunnel
aanleggen. Dit is ook een geboorde tunnel en hheft een diameter van van 4,8 meter. De
tunnel zal worden gebruikt voor kabels en pijpen.
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Jaar Project Toepasslng Boor- Schild Diameter [m) lining: Grondsoort
lengte type

Schild Uitw. Inw.
Type,dlkte

[m] [m]

91-95 D-DOsseldorf,Vak HSM Hoofdriooltunnel 1930 Mix 5.55 5.30 4.70 D-BS 0.30, Grind, Zand
4.00 SB 0.35

88-89 F-Kanaaltunnel, T4 Servicetunnel 3260 EPB 5.59 5.44 4.80 EBS, 0.32 I' Grauwe KriJt

88-90 F-Kanaaltunnel, T1 Servlcetunnel 15600 EPB* 5.72 5.44 4.80 EBS,0.32 / Blauwe Krijt

85-87 D-Hamburg, HERA Researchtunnel 6320 Mix 5.95 5.80 5.20 EBS,0.30 / Zand, Grind, Stenen

92-93 F-Lyon, Ligne 0, verlenglng Metro, Enkel spoor 1760 Mix 6.20 6.00 5.30 EBS,0.35 / Grind, Zand, Stenen

88-90 SU-Moskow Metro, Enkel spoor 1300 Mix 6.24 6.00 5.30 EBS, 0.35" Zand, Grind, Stenen

84-87 F-Lyon, Ligne 0 Vak 3 Metro, Enkel spoor 2500 Hydro 6.50 6.50 5.90 D-SV 0.30, Grind, Zand, Stenen
5.30 SB 0.30

87-88 D-NOmberg, Vak BW 242/244 Metro, Enkel spoor 2000 Mix 6.28 6.20 5.60 EBS, 0.30 - Zand, Zilt, Zandsteen

77-81 B-Antwerpen, PMA 113 Premetro, Enkel spoor 4100 Hydro 6.56 6.40 5.70 EBS, 0.35 " Ziltig zand

80-81 D-Berlin, Vak H 110 Metro, Enkel spoor 1145 Hydro 6.56 6.40 5.70 EBS, 0.35, Zand, Grind, Stenen, Kle!

81-85 B-Antwerpen, PMA 123 A Premetro, Enkel spoor 3950 Hydro 6.56 6.40 5.70 EBS, 0.35 ' Ziltig zand

84-87 B-Antwerpen, PMA 128 Premetro, Enkel spoor 1450 Hydro 6.56 6.40 5.70 EBS, 0.35 r ZlItlg zand

85-87 D-Berlin, Vak 079 Metro, Enkel spoor 2155 Hydro 6.56 6.40 5.70 EBS, 0.35, Zand, Grind, Klel, Stenen

86-88 B-Antwerpen, PMA 126 Premetro, Enkel spoor 2100 Hydro 6.76 6.60 5.70 EBS, 0.40' Ziltig zand, Klel, Stenen

88-90 D-Duisburg, Vak TA 6 Metro, Enkel spoor 1240 Mix 6.52 6.32 5.72 EBS, 0.30' Zand, Grind, Stenen, Rots

91-95 D-KOln,Vak M1 Metro, Enkel spoor 2480 Mix 6.52 6.32 5.72 EBS, 0.3 , Zand, Grind, Stenen

88-91 D-Essen Vak 32 Metro, Enkel spoor 3950 EPB 7.12 7.12 6.52 D-SV 0.30, ZlIt, Mergel, Zand
5.82 EBS 0.35

'
89-91 D-MOhlheim, Ruhr Vak BA 8 Tram, Enkel spoor 2300 Mix 6.90 6.60 5.90 EBS, 0,35" Zandsteen, Zand, Grind

87-89 D-Gelsenkirchen Vak Trinenkamp Metro, Enkel spoor 1240 V+RC 7.29 6.59 6.29 GSS Zand, ZlIt, Mergel

92-98 D-MOnchen,U-Bahn IiJn1W vak 5 Metro, Enkel spoor 2380 Mix 7.30 7.10 6.40 EBS, 0.30" Grind, Zand, Klei, Zilt
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Jaar Project T oepassing Boor- Schild Diameter [mJ Lining: Grondsoort
lengte type

Schild Ultw. Inw.
Type,dlkte

[m] [m]

85-86 F-Lilie, Ligne 1 bis, V~k N8 VAL, Dubbel spoor 785 V+GS 7.65 7.50 6.80 EBS, 0.35 Wit Krijt, land, Grind

85-88 F-Liile, ligne 1 bis, Vak N3 VAL, Dubbei spoor 3540 Mix 7.70 7.50 6.80 EBS, 0.35 land, Zilt, Klel, KriJt

91-96 F-Strassburg, Ligne 1 VAL, Dubbel spoor 1200 Mix 8.30 8.07 7.27 EBS,O.40 land, Grind, Stenen

92-94 F-Rouen Metro, Enkel spoor 850 Mix 8.30 8.07 7.27 EBS, 0.40 Grind, land, Krijt

92-95 D-Essen Vak 34 Metro, Enkel spoor 3520 Mix 8.30 8.07 7.27 EBS, 0.40 land, lilt, Klei, Mergel

89-90 F-Kanaaltunnel, T5.T6 Spoorweg, Enkelspoor 6530 EPB 8.62 8.40 7.60 EBS, 0.40 Grauwe KnJt

89-91 F-Kanaaltunnel, T2 Spoorweg, Enkel spoor 20210 EPB. 8.72 8.40 7.60 EBS,O.40 Blauwe Krijt

89-91 F-Kanaaltunnel, T3 Spoorweg, Enkelspoor 18700 EPB. 8.72 8.40 7.60 EPB, 0.40 Blauwe Krijt

90-94 DK-Great Belt Link Spoorweg, Enkelspoor 14825 EPB 8.50 8.50 7.70 EBS,O.40 land, lilt, Bolders, Mergel

86.88 F-Viilejust, Paris TGV Spoorweg, Enkelspoor 9560 Hydro 9.25 9.04 8.24 EBS, 0.40 land

81-83 I-Rom Aurelia, Tunnel 1 Spoorweg, Dubbel spoor 1200 Hydro 10.64 10.44 9.44 EBS, 0.50 Klel, land, Leem

84.85 I-Rom Aurelia, Tunnel 2 Spoorweg, Dubbelspoor 450 Hydro 10.64 10.44 9.44 EBS, 0.50 land, Grind

88-94 CH-Bern - Grauholztunnel Spoorweg, Dubbel spoor 5500 Mix.. 11.60 11.40 10.6 EBS, 0.40 Zand, Grind, Klei,Stenen

OJ
t:
~
(j)

~

~

~-):0

~ fi
o~

g~
~ ~
i~
"'!~ ~,.;

:T
~ ~

EPB : Gronddruk balansschild
V+RC : Vloelstofschlld met Roterende Cutter
V+GS : Vloeistofschild met Graafschljf- EBS : Enkelwandlge waterdichte gewapende Beton Segmenten
D-SVlSB : Dubbelwandlg Staalvezel Beton (buiten), In Situ Beton (binnen)
D-BS/SB : Dubbelwandig-waterdichte gewapende Beton Segmenten (buiten), in-Situ Beton (blnnen)
GSS : Gelaste Staal Segmenten
VAL : Vehicule Automatique Leger (materieel smaller dan metro)

: open EPB-schlld, in bfauwe krijt, geen grondwater.
: gedeeltelijk (ca 2000 m) open schild, In zachte rots, geen grondwater...
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Bijlage III: Regressie-analyses
In het programma Mathcad 6.0 zijn regressie-analyses uitgevoerd op:
1. Liningdiktes van Europes boortunnelprojecten (zie Bijlage II)
2. De voortgangssnelheid van TBM's gebaseerd op gegevens van TEC/MotMacDonald

(1993)
3. Kostenposten voor het kostenbegrotingsworkbook in uit bijlage IV gebaseerd op

gegevens van o.a. het Klvl (1993)

A Liningdiktes

4.80

5.20

5.30

5.60

5.699

5.70

5.72

5.82

x :=1 5.90

6.40

6.80

7.27

7.60

7.70

8.24

9.44

10.60

C := linfit(x, y, F)

D :=linfit(x,y, G)

0.32

0.30

0.35

0.30
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0.30

0.35

Y:=
I

0.35

0.30
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0.40

0.40
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0.40"

C =
(
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)0.025

D =
( ~.053 )

F(x) :=
(~)

G(x) :=
(~)

i:=0..16

f(x) :=Co + Cl'x

g(x) := (Dl'x)

3

L (Yj- f("i)r =0.002

i =0

3

L (Yj- g(Xj))2 =0.01

i=O

0.5 0.6
,,,,

Y. 0.4

[
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1
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f x ?'
-
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0.2
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y.

~
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+++ 0.4 + ~ + +
g(Xj) +iIt", +'
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0.2
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4.5 8 13

6.0 7.5 12 1 I

X :=17.5 y:= 7 z:= 11 F(x):= x G(x):= xl i :=0.. 4

10.0 I 6 10 2 2
X X

11.0 I I 6 10

5
4 6 8 10 12

x.
1

L = 700 m

8
4 6 8 10 12

x.
1

L = 5000 m
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B Voortgangssnelheid

C :=linfit(x,y,F)

(

10.032

)

C = -{).491

0.01

18.009

)

D = 1-1.357

0.057

f(x) :=Co+ C1'x+ C2.x2

D :=1infit(x,z,G) g(x) :=Do + D1'x+ D2.x2

9 14
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'i::.....
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c Kostenposten

A. Bouwplaatskosten:

1. Eenmalig:

X:=

6

8

10

13

C := linfit(x,y ,F)

2.5°106

1150000

1300000
Y:=11500000

2200000

1.740106

C = 1-2.091.105

1.8770104

F(x)

{ ]
i :=0.. 3

2
f(x) :=CO+Cl,x+C2'X

2. Variabel:

x :=

6

8

10

13

C :=linfit(x,y,F)

1801.2

2578.4
Y :=13786.6

5480.4

(

-183.226

)

C = 229.109

15.996

F(x) :=1 x

x2

i :=0.. 3

2f(x) :=Co+C1,x+C2'X
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B.

1.

1b.
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4000y.
I

+++
f (x.)-} 2000
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10
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Boorinstallatie

Aankoop

6.25

8.25

10.25

13.25

X:=

C :=linfit(x,y,F)

4°107
Yi
+++

~(~i~o107

12000000

17500000
Y :=/

26000000

40000000

2.865°106
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1.9620105

6°107

. "

, ...

'
-t-""

...'
+..'"

0
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Aankoop controle

X.
I

6.25

8.25

8.55

x:=19.80

10.25

11.35

13

12000000

17500000

18000000

Y:=123000000

26000000

30000000

40000000

15

F(x):=lx

x2

i :=0.. 3

2f(x) =Co + Cl'x+ Cz'x

15

F(x) :J ~

li

i :=0..6



40107 r- I I,
,,

.....
y. ~..'1
~++~0107

" -
f(Xi} , ,'1't"

1"

0 J I
5 10 15

x.1

30106 . ,,,,,
y.

~'+~~0106 ,-1-,
f(xi)

,

:r ',,,

i"
10106 I I

5 10 15

x.1

Omzetten:
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2.

3.

C :=linfit(x,y,F)

1.0860107

C = /-1.7260106

3.0470105

Mobilisatie:

X:=

6

8

10

13

1250000

1650000

Y:=12100000

3000000

C :=linfit(x,y,F)

6,6710105

C = I 2.8260104

1.1620104

2f(x) :=CO+C1'x+C2'x

F(x) :=1 X

x2

i :=0.. 3

2f(x) :=Co + Cl'X+ C2'x

F(X):=

[

:

x2
i :=0.. 3
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4.

5.

C :=linfit(x,y,F)

Yj
1.50106

t't't'

~~j) 10106

Demobilisatie

6
8
10
13

X:=

C :=linfit(x,y,F)

y.
I

t't'~0105

f(xj)

Loonkosten:

x :=

6

8

10

13

20106

SOlOS

10106

5.4160105

C=13.5810104

4.0880103

,~,
...

""oj-

It'"
.,

"

5 10

X.
I

400000

500000
Y:=1650000

950000

3.5470105

C = 1-2.5470104

5.4840103

"t',,
...

...
;t!

...

rr'

'f"-

0
5 10

X.
I

4000000

5000000

Y:=16500000

8500000

f(x ) :=C + C .x+ C .x2
0 1 2

IS

F(x) :=

r

~

i
i=O.. 3

f(x) :=CO+Cl,x+C2.i

IS

F(x) =
I

X
2X

i :=0.. 3
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6.

c-

1.

C :=linfit(x,y,F)

Restwaarde:

6

8

10

13

x:=

8°106
Yi
+ ++ti°106
f(Xi)
--4°106

r

1.131- 106

C = 3.872°105

1.3960104

1°107

,+,,,

""
',,

"of
1-'

20106
5 10

X.I

1500000

2000000
Y =I

2500000

3500000

C :=linfit(x,y,F)

6.04-105

C = I 8.9540104

1.0220104

40106

Scheidingsinstallatie, Mixer

Aankoop:

6
8
10

13

x:=

1200000

2000000

Y:=13100000

5000000

f(x) :=C + C .x+ C .x2
0 1 2

15

F(x):=lx

x2

i :=0.. 3

f(x) :=Co+ C1'x+ c2.i

F(x) =
I
x
2X

i :=0..3



0
5 10

x.
I

Demobilisatie

6 350000

8 450000
x:=1 y:=

10 600000

13 1000000

BIJLAGEN STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

2.

3.

C :=linfit(x,y,F)

4.106
Yi
+++

~~i~.106

Mobilisatie:

6

8

10

13

x:=

C :=linfit(x,y,F)

2.106
Yi
+++

~(~i~0106

-1.550105

C = I 7.5580104

2.4730104

6°106
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I,,,,

,...
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'"

0
5 10

X.I

750000

1000000
y=

'1500000

2500000

9.7150105

C =1-1.7210105

2.231° 104

3°106

,>4-,,,,
".n!

..-+'+-

f(x) :=C + C ,x+ C .x2
0 1 2

15

F(x) :=\ X

x2

i :=0.. 3

f(x) := Co + Cl'x+ C2.x2

15

F(x):J :
li

i :=0..3
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C :=linfit(x,y,F)

5.463-105

1

C = 1-8.9658104

9.571-}O3

f(x) :=C + C .x+ C .,}
0 1 2

0
5

..1
10 15

X.I

D. Leidingen en kabels

1. Prijs per meter tunnel

6
[

1200

8 1500
x :=I}O Y:=

1

1900

13 2500

i=O.. 3F(x) {
C :=linfit(x,y,F)

(

446.98

)

C = 95.348

4.835

2f(x) :=Co + C1.x+ C2.x
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E.

1.

2.

Energie

Vermogen [kWh]

x :=

6

8

10

13

2725

3600
Y:=14800

6000

C :=linfit(x,y,F)

(

-871.98

)

C = 644.993

-8.813

8000

,,~6000

[
~~~

Yj
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+++

~
~(~j)

4000

~
~ +

~
~

...~

2000
5 10

X.
1

F(X):=

l

~

i
i :=0.. 3

f(x) :=Co + Cl'X+ C2.x2

15

Verbruik op de bouwplaats per meter tunnel

X:=

6

8

10

13

10

11
Y:=112

14

C:= linfit(x,y,F)

(

8.208

)

C = 0.179

0.02

14 I ,,,,,
y.

r
"I ,

+++ 12 If
f(xj) , ,

,

,¥,,,

-

10
5

.L
10

X.1

F(x)~

[:,
i :=0.. 3

f(x) '=C + C .x+ C .i' 0 1 2

15
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3.

4.

Loonkosten

x :=

6

8

10

13

C :=linfit(x,y,F)

4.1.105

4.105y.
I

.........

~(~i~.9.105

3.8.105

385000

385000
Y :=1 390000

400000

3.984.105

C = 1-4.337-103

343.96

.It'
I,

...,
...

~i'
#J

...- - 'f-'

5 10

F(x) :=

r

~

x2

i :=0..3

X.
I

fi(x) :=C + C .x+ C .i0 1 2

15

Eenmalig verbruik boor- en scheidingsinstallatie

x:=

6

8

10

13

C :=linfit(x,y,F)

9.105

8.105
Yi
.........

~(~i~-105
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Y:=/790000

860000
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5 10
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1

F(x) :=1 x i=O.. 3
2

X

2f(x) :=C + C .x+ C .x0 1 2

15
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5.

F.

1.

Verbruik boor- en scheidingsinstallatie per meter tunnel
6

f

448-

8 584
x '-I y'-,-

10-

\

768

13 944

C :=linfit(x,y,F)

(

-131.06

)

C = 105.952

-1.767

1000
I

111+

..""....

Yj
I

I

+++ 5001
Ilofl

f(xj)
1...1

0
5

.1
10
X.1

Loonkosten

Ploeggrootte

x:=

6

8

10

13

14

16
Y :=119

23

C :=linfit(x,y,F)

(

8.262

)

C = 0.774

0.028

F(x) 0

l;
i :=0.. 3

f(x) :=CO+Cl,x+C2.x2

-

15

F(x) { i=O.. 3

f(x) :=C + C .x+ C .x20 1 2
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2. Manuren mobilisatie en demobilisatie

x :=

6

8

10

13

C :=linfit(x,y,F)

2.104

1 5.104y. .
I

TTT

~(~i) 1.104

5000
5

8000

8000
Y :=110000

15000

... ..¥

+--,.'

1.577.104

C = 1-2.377.103

178.462

...,
~,

,
,

10 IS

X.I

F(x) :=1 x

2
x

i :=0..3

fi(x) :=C + C .x+ C .i0 1 2



Tunnellcoatenberelwnlng:
v.. Ko*"7,5 Koanposten: "em."

per
me'" T""'el """""ege5000

2 1.8ou~ia1ots 11.293.488 12.800,58 129.299.298 9,69%
2. Boorinst;r.latle 150.723.969 150.723.969 16,76%
3. Afva,rvI" de grood 11.421,97 114.219.653 4,70%
4. Scheidingtinltallatie,mixer 12.767.583 12.767.583 0,92%
5. Uning 114.192.289 15.583,22 169.624.440 23,10%
6. Groutinjectie 1555,88 15.558.569 1,64%
7. Leidingenen kabel, 11.564,43 17.622.175 2,56%
8. Bentoniet 1625,88 16.256.647 2,07%
9. Energle 11.266.967 1634,60 17.614.951 2,52%

10. Ondethoud en YlI'Ylnging 11.421,97 114.219.653 4,70%
11. Loonkosten '955.662 '4.265,45 '43.610.427 14,43%

Subtotaal 171.222.175 116.654 1251.935.364 63,33%

12. AK, wins! en rilleo (20%) '50.367.073 16,67%
Totale ko.ten Rlwbouw /302.322.431 100,00%
Kosten per meter tunnelbuis f30.232

Ko..,,-
Per""'"Kostenl8ductie;.g.~.If,nda,rdiHtie: reducfie T"",.I tunnel>uil

""""".ge:1. Reductieafschrijvingbekistlngsmal"" 11.275.726 0,42%
2. Reductieafschrijvlngboorin..btie 116.132.026 5,34%
3. Kwantumkof1ing mallen 10
4. Kwanb.lmkorting TBM', 10

Totalekostenreductie /17.407.751
KostenLg.v.standaardisatte 1264.914.696 /21.4.., 5.71%
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Bijlage IV: Kostenbegrotings-workbook
Het kostenbegrotingsworkbook, dat wordt beschreven in hoofdstuk 8,
volgende spreadsheets:
1. Waardeninvoer en totale kosten
2. Bepaling tunnelkostenposten
3. Bepaling liningkosten
4. Bepaling afschrijvingen voor liningkosten

bestaat uit de

A Waardeninvoer en totale kosten

W-enhwDer.
A. Ruin8/Ik.'"""--"",,,,,,:
1. In_dlge dlemoter(m)
2. BoOllunnel-lrajedlongielml
3. Aantal tunnelbulzon

B. Rulm/Jtll/k.,lMrflOlllw.",.verie"'''n
1. Aan'"

rtngvormen

C. Conlftucfllw .egmttnfontwerp-varilbele
1. Wepening per veld ill omll'eksrichting (%J

D. UI/weling
1. Boordagen yoar mobll.., en demobliotie
2. Bo_gen perkHr omzetton TaM

3. L..ensm.ur TaM (mot...)

E.-

""''''''''",-I1j/fe.._:A. Ruin8/lk.'''''''--,,'''''n:
1. UnlngdilclelmJ
2. U_dlge dlemoter 1m)

3.Boonlem-lm)
4. Te ontgrevon doorsnede (m'2)
5. TotaI.lengle""'n"'ule 1m)

B. Ruin8/Ik.IOIinflOlllw.",.verie"."",
1. _ev..dertnglml

C. C .egmenlonlwelp-verie"'''
1. Wepenlng per veld ill lengsrichting ['II.)

2. H..veelheld _iIIg (kglm'3)
3.Aantal_onion per ring

D. UIvoeI1ng

1. Aantal- omzettenTaM
2. VooIfgengee_ld:

Voortgenge.".lheid llilL.70Om
Voortgengeenelheld llij L . 5000m

Gem. voortgengeenelheld ImlboordagJ

3. Aantlll tunn8lboormachines

E.-
1.TI_ur bcoenlboordogenJ
2. ProiedliJdvoor rent_elkalen~rdagenJ

0,20%

100
25

10000

7,00%

0,36
6,26
6,51

56,66
10000

1,5

0,20%
79
6

6,9
11,0
11,0
2

455
647



Bencxiigde Vaste Kosten per Totala
Waarden kosten [f] meter [Jim] kosten

1. BouwpIHtskosten:
Eenmalige kosten 11.293.466 11.293.466
Rente 1106.997 1106.997
Vartabel {2.801 {28.005.830

Totaal 11.400.463 {2.801 129.406.294

2. BoorltI8tBIlatiekosten:
Aankoop per TBM 118.238.144
Restwaarde per TBMzonder hergebruik {2.106.119
Afschrtjving per TBM {16.132.026 {16.132.026
Mobillsatie per TBM {1.749.114 11.749.114
Demobilisatie per TBM {535.102 {535.102
Loonkosten per TBM {5.437.057 f5.437.057
Vaste kosten per TBM {23.853.299

Totale vaste kosten {47.706.597 147.706.597
Kosten voor omzetten {O 10
Totale investeringen {36.476.289
Rente {3.017.372 f3.017.372
Totale kosten boortinstallaties zonder hergebruik {50.723.969

Totale afschrijving TBM's i.g.v. hergebruik 116.132.026
Reductie atschrijving boortnstallatie {16.132.026

AtIIo.. van de glOnd
3. Kosten per m"3 grondatvoer {25,oo

Totale kosten grondafvoer {1.421,97 114.219.653

Scheldlng81nstallatJe:
4. Aankoop 12.156.559

Restwaarde (50%) {1.078.280
Afschrtjving scheidingsinstallatie 11.078.280 11.078.280
Mobilisatie 11.072.112 11.072.112
Demobilisatie 1458.797 f458.797
Subtotaal 12.609.189

Rente {178.394 f178.394
Totaal {2.787.583

5. Llnlngkosten (zie verderop)

.. SIOut/njectJe:
Volume te injecteren [mI\3/m] 3,29
Volume grout incl. verlies van 35% [mI\3/m] 4,45
prtjs per m"3 {125
Totale kosten 1555,66 {5.556.569

7. Leldlngenen kabe/s
Totale leidinglengte 10000
Totale kosten (Iengte is tunnellengte) 11.564,43 115.644.349

8. Benton/at
Kosten per ml\3 grendafveer 111,00
Totale kosten 1625,66 {6.256.647

II. energJe:
A. Eenmalige kosten t.b.v. energievoorziening

Loonkosten {386.044 {386.044
Eenmalige kosten t. b.v. energievoorziening bouwplaats 1145.000 {145.ooo
Eenmalige kostent.b.v. energie boor- en scheidingsinstallatie f737.943 f737.943

Totale eenmalige energiekosten {1.268.987

B. Afhankelijk van tunnelbuis/engte:
Energieverbruik bouwplaats per meter {11,O5
Energieverbruik boor- en scheidingsinstailatie per meter f623, 55
Totaallengte-afhankelijk energieverbruik 1634,80 16.345.964

Totale energiekosten f7.614.951
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B Bepaling tunnelkostenposten



125,00
11.421,97 114.219.653

17
3

1115
146.920

8312
1955.882 1955.882

50
12.346.000

10 10

14.265 142.654.545

1955.882 14.265 143.610.427

BellOd/gd. Koaten per Tot.. Unlngk_renbeteken/nll:
Wa.rden m...' (Ihn/ kOiten

Koatenpolfen: Vut. Kolten
9.41 kO$ten per meter

1. Kosten beton 11.270
2. Kaston wapenlng 11.895

135 3. KOlton vaegpraftel 1266
11.270 112.699.700 4. Laankooten 1753

5. TraMp-ooten 1376
6. Afsc:hrijving en rent. fobriok 13.688.195

743 7. Afsc:hrijvlngen rente bekistingsmallen /3.991.734
12.55 8. Op.ag V8\ element., 13.333.500

11.895 118.950.774 9. Hul.I"temin 1819.595

Subtotal' 111.633.024 14.560
36.45

17.30 10. ondorllaud en ,",,"noli. (2%) 1232.660 191
1266,10 12.681.027 11. AL, WlntI en Rllica(20%) 12.326.805 1912

Total /14.192.289 15.563
60

1752,57 17.525.748

40
1376,29 13.762.874

STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS BIJLAGEN

10. Ond.moud en V81'VlII1glngVlII1de TBM
Kosten per mll3 grondafvoer
T otale kosten

Totale loonkosten

11. Loonkosten
Ploeggrootte

Aantal ploegen

Kosten per man per uur

Totale loonkosten per dag

A. Mobllisatle en demobilisatie

Benodigde manuren mobilisatie en demobilisatie

Loonkoslen mobilisatie en demobilisatie

S. Omzetten

Tijdsduur omzetten [werkdagen]

Loonkoslen per keer omzetten

Totale loonkosten voor omzetten

C. Saen
Loonkosten per meter boren

c Bepaling liningkosten

K.8tn""'''nlnlJ8ll:

Uringvalum. (m'3Im)

1. _"""'...n
Kallen per m'3 If)
TaI8I. belankOlton

2. -len ...penlnll
H"""eelheid

_onlng per moler tunnel (kg]

KOlton wepeningsstaaill/kg)
Tot.. kotten wapeningsst..1

3. K08ltn _to""
Lengt. vaegpraftel per m tunnel
Kallen vaegpraftel per moler
TaI8I. _on vaegbend

4.. Loonll08""
LOOr'MOitenp. mA31ining (f)

TallI.laanka«en

5. Tranepo_Itn
T__ooten per m'3 liningIf)
TaI8I. tronapartkaoton

8.7 _~n en 18nlt zIe verde,

.. 0"""08-Kosten per ring

""ntol ringon
Talli. kaolon

1500
6667

13.333.500

.. HulKIt"""Oppervlllkte terrein

HuurkOlten p. mA2 P« Jaar
Talli. ......

36000
9

1819.595



455
75
25

480

399
100
499

698

Benodigde Investerings- GebnJiks- A+r-
waatden kosten eJuur(jaren) posten

11.000.000 17.000.000 5 13.060.694

11.000
3000

7
121.000.000 50 12.481.644

1100
15000 11.500.000

115.000
100 11.500.000

13.000.000 50 1354.521

12.800.000 8 1852.031

13.688.195

BIJLAGEN STANDAARDISATIE VAN BOORTUNNELS

D Bepaling afschrijvingen voor liningkosten

Sepliling be/angrljke waarden:

Talala boortijd [boordagen)
Tijd voor mobilsatie TBM [boordagen)

Tijd voor omzettingen [boordagen)

Talala projecduur [boordagen)

Stortdagen tijdens project (5 dagen per week)

Be8chikbare stortdagen v oor maken v oorraad
Talaal aantal stortdagen

Afschrijfperiode fabriek [kalenderdagen)

6. Afschrljvtng en rente fabrlek
InvNterlngsposten:

A. Caroussel
Prijs per caraoussel

B. Fabrlekshal
Prijs per mA2 halopperv lak

Opparvlak benodigd per caroussel [mA2)

Aantal caroussels
Inv estaringskosten

C. InfrastnJctuur
Prijs per mA2 verharding

Te verharden oppervlak
Prijs per meter kademuur

Kademuurlengte
Investeringskosten

D. BetonInstailatie

Totaal

7. Afschrljvtng belcJstingsmallen

Waardenlnvoer:
Aantal segmenten per dag te maken per mal
Technische levensduur mal [aantal storten)

1
700

Sepallng be/angrljke waarden

Talaal aantal verschillende segment- en malvormen
Talaal aantal te produceren elementen
Aantal te produceren elementen per vorm

12
40002

3334

A. Aantal benodlgde ma/serles:
Benoc:ligd aantal malseries a.g.v. technische levensduur
Benoc:ligd aantal malseries voor produktiesnelheid
Maatgevende aantal benodigde series
Benodigd aantal mallen

5
7
7

84

B. Investerlngskosten van de mallen
Oppervlakte constructiestaal van de mallen per ring [mA2)

Gemiddelde dikte van het constructiestaal [m)
Volume construcliestaal per ring [mA3)
Soortelijk gewicht van constructieslaal [kg/mA3)

Gewicht van de mallen per ring
Prijs constructiestaal If Ikg)

Prijs mallen per ring
Prijs mallen per serle

Gemiddelde prijs per mal
Bekistingsprijs per meter betonoppervlak If/mA2)

Talale investeringskosten van de mallen

172
0,03
5,17
7880

40732
17,00

1285.124
1570.248
147.521

14.034

13.991.734

C. RfnItwaarde van de maflan In geval van hergebruik
Aantal nog te storten voor technische afschrijving per malvorm
Gemiddelde restwaarde per mal
Talale restwaarde

1566
115.187

11.275.726


