
PRIJS
€ 11,50

INVENTARISATIE I<UNSTWERI< BEHEER

ONDERZOEKSRAPPORT
N50001



COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergrands Bauwen wil als kennisnetwerk aag en aar zijn vaar alles wat met
andergrands bauwen te maken heel!. Vanuit de visie dan andergrand ruimtegebrulk en essentiele
bijdrage levert aan een maai, leefbaar en slagvaardlg Nederland, stimuleert het COB de dialaag

tussen aile magelijke partijen die een ral spelen bij de verkenning van belemmeringen en
magelijkheden van het bauwen ander de grand. Naast het (mede) uitvaeren van anderzaeken, is

het COB actief ap het gebied van cammunicatle, kennlsmanagement en anderwijs, ander meer

daar de andersteuning van een leerstael andergrands bauwen aan de TU Delft en het lectaraat
andergrands ruimtegebruik aan de Hageschaal Zeeland. Meer dan handerd arganisaties uit het

bedrijfsleven, de averheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere

deelnemers aan dat netwerk, zaals CU R, Habifarum en S KB. Daarnaast heeft het COB een

Memarandum Of Understanding met de Japan Tunneling Assaciatian (JTA) en stimuleert het

internatianale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe

anderzaekspragramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 laapt de tweede anderzaeksperiade van het COB af. In nauw averleg met de
participanten is een businessplan apgesteld vaar de periade 2004-2007. Hierin wordt aak een

aangepaste programmeerwijze vaargesteld waarbij een grate nadruk ap afstemming tussen vraag

en aanbad zal warden gelegd.

De in het businessplan genaemde speerpunten, vaartgekamen uit een brede cansultatie van het

COB netwerk, varmen het uitgangspunt vaar de pragrammering van anderzaeksprajecten. De
speerpunten bieden een facus vaar de pragrammering en daen recht aan de visie van de kamende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwaard antwikkelen, bauwen en beheren van andergrandse

ruimte'
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SAMENVATTING

Probleemstelling
In het kader van het impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen heeft Intron,
instituut voor materiaal- en milieu-onderzoek B.V. ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma
"construeren, beheer en onderhoud" een inventarisatie gemaakt van het beheer van kunstwerken
in het algemeen en ondergrondse constructies in het bijzonder. Aan de hand van de resu/taten
van dit vooronderzoek dienen 'terms-of-reference' opgesteld te worden voor een studie die
binnen het voorgenoemde uitvoeringsprogramma wordt geadviseerd.

Werkwijze
Aan de hand van een literatuurstudie, interviews met enkele deskundigen en een workshop, is
vastgesteld dat het beheer van kunstwerken zich om meerdere redenen in een groeiende
belangstelling mag verheugen. Echter, de wijze waarop kunstwerken momenteel nog immer
worden beheerd, blijkt te eenvoudig en pragmatiseh van aard, te weinig gericht op het ontwerp en
tenslotte te veel gefixeerd op herstel van functies tot het oorspronkelijke niveau om berekend te
zijn voor de toekomstige taak. Hieronder wordt verstaan het zodanig beheren van ondergrondse
constructies dat deze hun functies kunnen vervullen tegen zo laag mogelijke kosten binnen de
randvoorwaarden van beschikbare budgetten. Theoretische modellen ter verbetering ~ijn in de
literatuur beschreven en worden in meer of mindere mate ook reeds toegepast. De voornaamste
elementen van modern beheer zijn hat beschrijven van de functies van het kunstwerk en de
afzonderlijke onderdelen, het defini~ren van doelstellingen en relaties tussen gebeurtenissen op
onderdeel niveau en de gevolgen hiervan voor het gehele kunstwerk, het defini~ren van onder-
houdsregels voor elk onderdeel en tenslotte het afstemmen van onderhoudsactiviteiten.

Beheerssystematlek
Een aantal elementen van deze theoretische modellen is terug te vinden in geautomatiseerde
beheersystemen. Mede onder invloed van, door de wet opgelegde, initiatieven in Amerika zijn in
de tweede helft van de tachtiger jaren verschillende geautomatiseerde beheersystemen ontwikkeld
en reeentelijk geimplementeerd. Deze beheersystemen opereren voornamelijk op netwerkniveau en
hebben als uiteindelijk doel het vinden van een economisch optimale lange termijn verdeling van
de conditie van het totale bestand aan kunstwerken, binnen grenzen gesteld aan de veiligheid.
Zaken zoals inzieht in toekomstige budgetten, meer-jaren onderhoudsplannen en optimale
besteding van de besehikbare budgetten behoren tot doelstellingen van deze beheersystemen. De
componenten van deze beheersystemen worden besproken in dit rapport, waarbij explieiet wordt
ingegaan op een relatief nieuw en onbekend onderdeel te weten de wijze waarop de veroudering
van kunstwerk(onderdelen) kan worden voorspeld door gebruik te maken van stoehastische
modellen op basis van inspectie resultaten.

Data
Met of zonder gebruik te maken van stochastische mOdellen, hat beheer van kunstwerken valt en
staat bij de besehikking over goede informatie over de ontwikkeling van de toestand van het
kunstwerk. Bij eiviele kunstwerken wordt deze informatie moment eel verkregen middels veelal
visuele inspecties. Geconstateerd wordt echter dat de laatste jaren op versehillende gebieden
grote vorderingen zijn gemaakt op hat gebied van niet-destructieve meetmethoden die in de
toekomst kunnen leiden tot een meer geautomatiseerde vorm van inspecties. Onafhankelijk van de
mate van automatisering bestaat de basis van elke inspectiemethodiek enerzijds uit een eenduidi-
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ge beschrijving van het kunstwerk en anderzijds uit een overzicht van de mogelijke toestanden
waarin het zich kan bevinden. Door de toestand regelmatig vast te stellen, kunnen veranderingen
hierin worden gesignaleerd en zonodig onderhoudsmaatregelen worden genomen. Opmerkelijk is
dat er noch in de beschrijving van de kunstwerken, noch in de toestandbeschrijvingen uniformiteit
of standarisatie bestaat, hetgeen als onwenselijk wordt ervaren.

Operationele systemen
De inventarisatie heeft zich gericht op kunstwerken in het algemeen en is als zodanig ook relevant
voor een bijzondere categorie kunstwerken te weten ondergrondse kunstwerken en dan met name
tunnels. In de literatuur wordt slechts sporadisch melding gemaakt over beheer en beheermetho-
dieken specifiek gericht op ondergrondse kunstwerken. Zo is er in Zwitserland in het kader van
een impulsprogramma 'SAU' een handboek opgesteld voor het tunnelbeheer dat zich sterk richt
op de planning en uitvoering van de onderhoudsactiviteiten. De Zwitserse spoorwegen en met

name het tweede rayon, hebben het handboek recentelijk met succes in praktijk gebracht.
Naast het Zwitserse handboek beschikt een zeer tunnelrijk land als Japan reeds sinds 1974 een
norm voor tunnelbeheer. De norm is echter niet aangepast op de meest moderne technieken,
noch aan veranderende omstandigheden zoals de invloed van bebouwing bovengronds en de
invloed daarvan op de mogelijkheden van onderhoud aan tunnels. Onderzoekers maken echter
melding van aanvullingen op de norm op dit gebied , waarbij op basis van een grootschalige
inventarisatie van de huidige praktijk overzichten zijn opgesteld van de meest voorkomende
schade oorzaken en de meest succesvolle onderhoudsmaatregelen.
Nederland beschikt (nog) niet over een toegankelijk handboek over tunnelbeheer. Er is echter een
handboek opgesteld voor de tunnel onder de Noord. Dit handboek is echter ten tijde van het
uitkomen van dit rapport niet openbaar. Wel beschikt Rijkswaterstaat recentelijk over een
handboek over het beheer van kunstwerken in de natte bouw.

Validatie
Aanvullend op de literatuur, zijn interviews gehouden met beheerders van tunnels in Zwitserland,
waaronder de beheerder van de spoortunnels uit het op beheergebied 'progressieve' tweede
rayon. De interviews bevestigen het beeld omtrent beheer dat uit het gehele onderzoek naar voren
komt. Het beheer is eenvoudig en pragmatisch van opzet. In een geval is aandacht besteed aan
het automatiseren van inspecties middels speciale treinen, terwijl in een ander geval deze optie als
niet praktisch van de hand wordt gedaan. In geen geval is sprake van het gebruik van geauto-
matiseerde beheersystemen van welke omvang dan ook. De beheerders spreken daar nadrukkelijk
hun twijfels over uit en stellen dat het slagen hiervan verbonden is aan continuneit en het gebruik
ervan en derhalve (te) persoonsgebonden.

Workshop
Ter afsluiting van de inventarisatie is door cas en Intron IMM een workshop georganiseerd. De
workshop heeft met name geleerd dat het momenteel voornamelijk ontbreekt aan een uniforme
beheermethodiek voor kunstwerken en met name voor tunnels. Het algemene beeld omtrent
beheer in de praktijk dat bovenstaand reeds is geschetst wordt bevestigd, waaraan is toegevoegd
dat de beheerders gemiddeld de toestand van de kunstwerken te laag inschatten om onderhoud
een hoge prioriteit te geven, met aile praktische problemen voor de beslissers van dien.

Trefwoorden: Beheer, onderhoud, inspectie, kunstwerk, brug, tunnel, database
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AFKORTINGEN

Onderstaand een overzicht van de afkortingen die in dit rapport voorkomen, dan wel in de
literatuur veelvuldig worden gebruikt.

Afkortingen
CUR Civieltechnische Centrum Uitvoering, Research en Regelgeving
COB Centrum Ondergronds Bouwen
BMS Bridge Management System
MDP Markov Decission Proces
NVDO Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
BOO Interuniversitaire werkgroep voor Bedrijfszekerheid Onderhoudstechnologie en Onder-

houdsmanagement
Beheer Op Peil
Civil Engineering Research Foundation
National Institute of Standards and Technology
Failure Based Maintenance
Use Based Maintenance
Condition Based Maintenance
Informatiesysteem Verhardings-ONderhoud
Automated Road Analyzer
Management Onderhoud Beheer en Informatie Systemen
Schweizerischer Ingenieur und Architecten Verein
Federal Highway Administration
National Bridge Information Standard
National Bridge Inventory

BOP
CERF
NIST
FBM
UBM
CBM
IVON
ARAN
MOBIS
SIA
FHWA
NBIS
NBI
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1. INLEIDING

1.1. Achtergronden

Het impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen is er oR gericht te komen tot een
duurzame versterking van de kennis op het gebied van ondergronds pouwen in Nederland. De
sturing van het Impulsprogramma is ondergebracht bij het Centrum On~ergronds Bouwen (COB).
Voor het uitvoeren van de taken wordt hierbij gebruik gemaakt van de werkwijze en infrastructuur
van het Civieltechnische Centrum Uitvoering, Research en Regelge~ing (Stichting CUR). De
activiteiten zijn organisatorisch geclusterd in CUR/COB.

Een van de vijf deelprogramma's van het uitvoeringsprogramma is .construeren, beheer en
onderhoud., De doelstellingen die worden nagestreefd zijn het komen ~ot een optimaal eindpro-
dukt voor gebruiker, beheerder en omgeving, door het :

ontwerpen van veilige, duurzame en economisch te onderhouden tunnels;
ontwerpen en realiseren van tunnels die optimaal zijn afgestemd of de omgeving in de zin
van ruimtelijke ordening en milieu.

CUR/COB lleeft Intron IMM verzocht om ter voorbereiding op de uitvoeri':lg van dit deelprogramma
een inventarisatie te maken van bestaande beheersystemen van kunstwerken in het algemeen en
ondergrondse constructies in het bijzonder.

1.2. Doelstelling van de studie

Doel van de studie is het inventariseren van beheersystemen en -technieken voor kunstwerken,
welke relevant (kunnen) zijn voor ondergrondse constructies. Aan de hand van de bevindingen
worden "terms of reference- geformuleerd voor vervolgonderzoek, . dat moet leiden tot een
duurzame beheermethodiek voor ondergrondse constructies.

1.3. Werkzaamheden

Ten behoeve van de inventarisatie is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn gesprekken gehouden
met enkele deskundigen op het gebied van beheer en/of onderhoud en is tenslotte, aan de hand
van de voorlopige bevindingen, een workshop georganiseerd waarin de voorlopige conclusies zijn
getoetst aan de opvattingen van een aantal instellingen betrokken bij beheer van kunstwerken.
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De literatuurstudie is uitgevoerd met behulp van CD-rom's van de centrale bibliotheek TU-Delft.
Hierbij zijn de bestanden Iconda en Compendex onderzocht voor de periode 1989-1995 met een
tweetal eenvoudige zoekstructuren, te weten (I) -maintenance and bridges. en (II) -maintenance
and tunnels-. Met nadruk is vermeld dat mede door de grote hoeveelheid materiaal dat hierdoor
beschikbaar kwam, onderwerpen als het beheer van wegen, industriele installaties en vliegtuigen
niet nader zijn onderzocht. De beschikbare literatuur is getoeist aan de doelstelling van deze
studie. Hieruit is een selectie ontstaan, welke in de literatuurlijst van dit rapport is opgenomen. Van
een groot aantal artikelen opgenomen in de literatuurlijst is ter kennisgeving tevens een samenvat-
ting opgenomen in een bijlage van dit rapport.

Ter onderbouwing en verdieping van de informatieopgedaan in de literatuurstudie zijn een tweetal
gesprekken gehouden met deskundigen betrokken bij de uitvoering,te weten :
(J) DipLlng.H.lnglin,SBB CFF FFS (Zwitserse spoorwegen)

,

(II) Dipl.lng.A.Hofer, Bundesambt fur Strassenbau (Zwitserland)

De resultaten van de literatuurstudie en de interviews zijn besproken in een workshop. De
doelstelling van de workshop was hierbij tweeledig, te weten het toetsen van: (I) de mate van
volledigheid van de inventarisatie en (II)herkenbaarheid en relevimtie van de voorlopige -terms-of-
reference- .

1.4. Leeswijzer

Het beheer van kunstwerken is niet eenduidig gedefinieerd en termen als beheer, onderhoud en
inspectie worden meer dan eens naast of in plaats van elkaar gebruikt. In deze studie is arbitrair
gekozen voor de term beheer. Onderhoud en inspectie worden als zodanig gezien als een
onderdeel van beheer. Daarnaast wordt in de literatuur veelvuldig gebruik gemaakt van afkortin-
gen. Veel voorkomende afkortingen zijn in dit rapport ook als zodanig gebruikt, hetgeen ondanks
de engelstalige afkomst naar onze mening de leesbaarheid van en uitwisselbaarheid met de
literatuur vergroot. De afkortingen zijn toegelicht vooraan in het rapport.

De resultaten van de literatuurstudie zijn beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 6. In
hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige praktijkvan het beheer van kunstwerken
en een theoretische grondslag voor een toekomstige aanpak. hi hoofdstuk 3 wordt ingegaan op
bestaande en operationele, geautomatiseerde, beheersystemen. Zonder uitzondering is hier
sprake van beheersystemen waarin uitsluitendgegevens over bruggen worden opgeslagen (BMS).
Systemen voor tunnels of hybride systemen zijn in de literatuur niet aangetroffen, of er wordt niet
expliciet melding van gemaakt. Echter, de opzet van deze geautomatiseerde beheersystemen is
direct toepasbaar op tunnels en andere ondergrondse bouwwerken. Bovendien is de beheerme-
thodiek die aan de systemen ten grondslag ligt van algemeen belang, los van de realisatie ervan
in geautomatiseerde systemen.

Een relatief onbekend en nieuw onderdeel van een beheersysteem zijn de zogenaamde veroude-
ringsmodellen, waarmee de veroudering van de toestand van kunstwerkonderdelen kan worden
voorspeld met stochastische technieken op basis van inspectiegegevens. De mogelijkheden en
achtergronden van deze techniek worden in hoofdstuk 4 besproken. In hoofdstuk 5 wordt in
hoofdlijnen ingegaan op de inspecties van civiele werken. De beschrijving van de literatuur en
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interviews wordt afgesloten in hoofdstuk 6 met een verzameling van informatie inzake tunnelbeheer
in tunnelrijke Janden als ZwitserJand en Japan.
De interviewverslagen en de bevindingen van de workshop zijn opgenomen in respectievelijk
hoofdstuk 7 en 8. De studie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor nader
onderzoek in hoofdstuk 9. De aanbevelingen vormen de basis voor de 'terms-of-reference' zoals
deze tezamen met CUR/COB zijn opgesteld.

Tenslotte wordt de lezer erop gewezen dat in de bijlagen van deze rapportage tevens zijn
opgenomen :

literatuurlijst
samenvattingen van de literatuur (niet aile literatuur is om praktische redenen samengevat)
een overzicht van relevante instellingen en contactpersonen aangaande beheer van kunstwer-
ken
overhead sheets gebruikt bij de inleiding van de workshop
twee voorbeelden tunnelbeheer in Zwitserland (integraal overgenomen uit [57].

9
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2. KUNSTWERKBEHEER

2.1. Inleiding

In [53] geeft van der Toorn een overzicht van de huidige praktijk inzake het beheer van kunstwer-
ken, de beperkingen daarvan en tenslotte een visie voor een theoretisch model dat kan leiden tot
systematisch beheer van kunstwerken in de toekomst. Dit artikel, aangevuld met bevindingen
opgedaan uit de literatuur en interviews, is gebruikt als leidraad voor het beschrijven van het
beheer in het verleden, heden en de wensen voor de toekomst.

2.2. Verleden en heden

Het beheer van kunstwerken verheugt zich, mede door de omstandigheden gedwongen, in een
sterk groeiende belangstelling. De aanleiding hiertoe is gelegen in het verleden [54]. Decennia
geleden werden kunstwerken ontworpen met conservatieve methoden en met de inzet van
duurzame materialen die voor lange tijd geen onderhoud vroegen. Echter, de snelle economische
groei heeft geleid tot een grote toename van kunstwerken, waarbij een snelle bouwtijd, .kosten en
esthetische eisen hebben geleid tot de inzet van nieuwe en nog onvoldoende beproefde materia-
len. Daar kan aan worden toegevoegd het toegenomen verkeersaanbod met hoge aslasten, waar
in onvoldoende mate op is geanticipeerd tijdens ontwerp en uitvoering. Hat onvermijdelijke
onderhoud is in de jaren daarna als gevolg van de economische achteruitgang achterwege
gebleven, met als gevolg dat de kosten van onderhoud vandaag de dag uitstijgen boven de
beschikbare budgetten. Daar komt bij dat, om economische dan wet milieutechnische redenen, de
overheden rechtvaardiging eisen van onderhoudswerkzaamheden terwijl de samenleving op het
zelfde moment hogere eisen stelt aan de beschikbaarheid van de intrastructuur.

Een graadmeter voor de toenemende belangstelling voor beheer is at te lezen aan het sterk
toegenomen aantal publicaties dat hierover de laatste jaren in de literatuur is verschenen, het
aantal initiatieven dat is ondernomen tot vereniging van kennis en inzicht en het streven naar
uniformiteit, dit laatste voornamelijk op het gebied van inspecties. Een aantal voorbeelden ter
iIIustratie hiervan zijn :

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO), opgericht in 1963, waarbij een
groot aantal nederlandse bedrijven is aangesloten:
Interuniversitaire werkgroep voor Bedrijfszekerheid Onderhoudstechnologie en Onderhouds-
management (BOO), een samenwerkingsverband tussen de instellingen van technisch
wetenschappelijk onderwijs, het bedrijfsleven en overheidsinstanties;
Beheer Op Peil (BOP), een initiatief van Rijkswaterstaat, .
Inspecteur onroerend goed, een cursus van de Rijks Gebouwen Dienst.
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In de praktijk van aile dag, bestaat het beheer van kunstwerken momenteel vaak slechts uit

eenvoudige inspectie technieken in combinatie met onderhoud strategieen, ontwikkeld in de

praktijk en niet gesteund door theoretische modellet) [53]. Het onderhoud omvat globaal elemen-

ten, zoals :

Reinigen van zichtbare onderdelen en onderdelen gevoelig voor bes~hadiging;
Vluchtige inspecties met een frequentie van enkele malen per jaar van het kunstwerk, in
combinatie met klein preventief onderhoud;
Technische inspectie eens in de paar jaar van de technische conditie van een kunstwerk,
indien noodzakelijk gevolgt door grote reparaties;
Alarm surveillance dienst;

Duurzaamheid en onderhoudsaspecten worden in het ontwerp sta~ium nauwelijks expliciet
meegenomen. De ontwerper claimt slechts een duurzame constructie te hebben ontworpen, onder
houdsvrij gedurende de ontwerp levensduur. Verwachtingen over levensduur kosten, inclusief
inspectiekosten en onderhoudskosten, worden niet gemaakt. Instructies aan de beheerder zijn
uitermate schaars. De beheertaak ligt zodoende momenteel geheel bij de beheerder van het
kunstwerk. De beheerder voert traditioneel periodieke inspecties uit van een groot aantal, zo niet
aile, onderdelen. In deze aanpak zijn slechts de tijdsintervallen voor inspectie en onderhoud de te
beheren variabelen.

Tenslone wordt het huidige beheer gekenmerkt door herstel van schade waarbij gebruikelijk, door
gebrek aan kennis omtrent het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau, de nieuwe of oorspronkelij-
ke situatie (bovengrens) als uitgangspunt wordt genomen. Dit leidt in de praktijk tot definities als :

'Onderhoud is zaken in goede conditie houden'
en
'Onderhoud is zaken in goede conditie houden opdat de constructie zijn functies kan vervullen'

Deze elementen zijn op een enkele positieve uitzondering na terug te vinden in het beheer van
kunstwerken in Europa. Hierbij wordt aangetekend dat hat lopende bedrijfsonderhoud (reinigen en
vluchtige inspecties) vaak een aanzienlijk deel van het beschikbare budget beslaat. In hoofdstuk 5
en in de bijlagen wordt nader op de Zwitserse aanpak ingegaan. Getoond wordt dat het beheer
van de tunnels voor het wegennet elementen vertoont die hierboven als traditioneel zijn omschre-
ven. Dit vinden we echter nog maar deels terug bij de spoorwegen die, mede door de relatief
grote ouderdom van het tunnelbestand, relatief ver gevorderd zijn met een beheermethodiek. Met
name het zogenaamde tweede rayon geldt hierbij als een zeer positieve. uitzondering.
In Amerika is de belangstelling voor beheer van de infrastructuur ontstaan na publicatie van een
aantal opmerkelijke schades aan bruggen en verder gestimuleerd door een wet (Intermodal
Surface Transportation Efficiency Act, 1991) aangenomen in het Congres, waarin elke staat met
ingang van 1995 wordt verplicht tot het in bezit hebben van een operationeel beheersysteem. In
de praktijk blijkt de wet echter van weinig waarde. Uit presentaties tijdens het internationale CERF
symposium Engineering and Construction for Sustainable Development in the 21st Century in
Washington (1996), blijkt dat de wet in de praktijk slechts heeft geleid tot het in bezit hebben van
een beheersysteem, hetgeen niet hetzelfde is als het doelmatig toepassen ervan. Bij diverse
instellingen, waaronder het National Institute of Standards of Technology (NIST), blijkt echter in
toenemende mate belangstelling te bestaan voor het ontwerpen van kunstwerken op basis van
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levenscyclus kosten [5]. Op voorgenoemd symposium bleek deze visie, met de nodige promotie
van met name NIST. inmiddels breder te worden gedragen en naar verwachting hoger te worden
genoteerd op de amerikaanse onderzoeks agenda.

Achter de huidige aanpak en de bovenstaande definitiesschuilt de aanname dat als aile onderde-
len zo goed als nieuw zijn, het kunstwerk aile oorspronkelijke functies van de ontwerper op
acceptabele wijze zal vervullen. Dit ontlast de beheerder, die de functionele eisen niet opnieuw
behoeft te overdenken. Dit is om meerdere redenen niet juist. 20 is er een verschil tussen het
ontwerp van het kunstwerk en de kwaliteit die daadwerkelijk bestaat na de uitvoering ('as-built')
die in termen van beheer toch als een risicovolle fase gezien .kan worden. Daarnaast worden
kunstwerken voor een lange levensduur ontworpen en zijn kennis en inzichten, verkeersbelasting
en techniek in de tijd aan veranderingen onderhevig.

2.3. Toekomst

Financiele beperkingen leiden tot de stelling dat de huidige aanpak niet langer wenselijk is en
meer geavanceerde beheer methodieken noodzakelijk zijn. De Sitter [59] beschrijft een zogenaam-
de 8 law-of-flVe8 waarin elke gulden besteed aan duurzaamheid tijdens de ontwerpfase equivalent
is aan vijf gulden besteed aan preventief onderhoud later, hetgeen op zijn beurt weer vijf keer
goedkoper is dan de vijfentwintig gulden voor renovaties. Hierbij dient men zich echter te beseffen
dat het waar is dat onderhoudskosten in steeds toenemende mate meer geld kosten als de acties
langer worden uitgesteld, maar de kosten worden ook in een later stadium gemaakt. Met andere
woorden, vertaald in contant geld op het moment van het maken van de onderhoudsbeslissing
geeft de regel van vijf een te negatief beeld. Oit is geillustreerd in figuur 2.1.
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Figuur 2.1. Onderhoudskosten afhankelijk van het tijdstip waarop' hiertoe aetie wordt ondernomen
: 'regel-van-vijf' en eorreetie naar eontant geld op moment van beslissen
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Van de Toom [5] presenteert een kader voor een beheermethodiek. Uitgangspunt hierbij is dat
praktische ervaring aileen, niet langer voldoende is. De volgende fundamentele elementen dienen
deel uit te maken van goed beheer :

doelstellingen beheer en onderhoud
functies en eisen van de constructie
functionele relatie tussen het functioneren van de constructie en de afzonderlijke componenten
ervan
inzicht in het verouderingsmechanisme op component niveau
kosten van inspecties, onderhoud en de gevolgen van eventueel bezwijken
onderhoud strategie~n
beslissingsmodellen ter ondersteuning van de keuze van het juiste besluit

20 bezien kan beheer worden gedefinieerd als een geheel van technische activiteiten op
componenten niveau, onderling afgestemd en economisch uitgebalanceerd. op zodanige wijze dat
het kunstwerk de functies voor een bepaalde goed gedefinieerde periode kan blijven of gaan
vervullen met voldoende betrouwbaarheid, bruikbaarheid, duurzaamheid en presenteerbaarheid.

Een rationele aanpak voor beheer, op basis van voorgaande beschrijving, kan worden samengevat
in vijf opeenvolgende stappen :

1. Beschrljf de (huldlge) functle(s) van het kunstwerk en de afzonderlljke onderdelen
In een kunstwerk kan onderscheid worden gemaakt in vaste civiele onderdelen, bewegende
mechanische onderdelen en elektrische onderdelen. Opvallend is dat de mate waarin
veroudering kan worden voorspeld in elk van deze typen, omgekeerd evenredig is met de
meetbaarheid ervan. Elk kunstwerk kan vervolgens worden opgesplitst in onderdelen welke
kunnen worden toegekend aan een van deze typen. Een voorbeeld van de opsplitsing van
een viaduct in componenten is ter iIIustratie getoond in figuur 2.2.

5....-
..T

~""'"'''''''2-''''''''''''' 3''''''''''''i~''

.7
, ~8

9

"""""'"4'''''''''''''''''''''''''''

\ "1 10./
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Figuur 2.2 Voorbeeld van de wijze waarop een kunstwerk kan worden opgedeeld in atzonder-
lijke onderde/en [53].
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2. Definieer de bijbehorende onderhoud doelstellingen
Het beheer kent expliciete doelstellingen gebaseerd op de functie van het kunstwerk in de
infrastructuur. die vaak voigt uit het verouderingsmechanisme. De volgende functionele
doelstellingen kunnen op onderdeel niveau worden onderscheiden:

- betrouwbaarheid ofwel de waarschijnlijkheid dat een kunstwerk (onderdeel) de functie kan
vervullen voor een bepaalde periode;

- bruikbaarheid ofwel een deel van de tijd of het aantal malen waarin een kunstwerk (onder-
deel) in staat is de functie te vervullen;

- toepasbaarheid ofwel de mate waarin het kunstwerk (onderdeel) geschikt is voor gebruik;
- duurzaamheid ofwel het vermogen van een kunstwerk (onderdeel) de functie te vervullen

gedurende een bepaalde tijd;

- presenteerbaarheid ofwel de toonbaarheid in het openbaar.

Een aanvullende doelstelling voor de beheer organisatie is:

- het realiseren van een economisch kosten optimum, waarbij aile te verwachte kosten voor
een bepaalde periode in rekening dienen te worden gebracht;

3. Deflnieer de relatle tussen elementaire gebeurtenlssen (bezwijken van een onderdeel) en
het gevolg voor het kunstwerk (verlles aan functlonalltelt).
De onderhoud strategie dient niet zander meer te worden afgestemd op het falen van elk
onderdeel atzonderlijk, maar dient mede te worden bepaald door de gevolgen van het falen
van een component op kunstwerk niveau. Bij eenvoudige kunstwerken kan het opdelen
handmatig worden verricht. Bij meer complexe werken is een systeem analyse noodzakelijk.
Opgemerkt wordt dat het falen van kunstwerkonderdelen een drietal oorzaken kent, te weten :
(I) menselijke fouten, (II) externe oorzaken en (III)technische oorzaken zoals veroudering en
overbelasting. Aile oorzaken, blijkt uit onderzoek, komen in gelijke mate voor. Het belang van
onderhoud is echter beperkt tot technische oorzaken! De gevolgen van het falen worden op
netwerk niveau beschreven in termen als sociaal-economisch en/of bedrijfs-economische
beschouwingen. Kwantificering is hierbij van toenemend belang naarmate het falen van een
component grotere gevolgen heeft. Kwantificering dient bij voorkeur te geschieden in termen
van productieverlies am aile kosten inzichtelijk te maken. Er bestaan enkele programma's in
en buiten Nederland die hiervoor ontwikkeld zijn, waaronder het analytische KMOSS-KEMA
[55] en het op Markoviaanse basis ontwikkelde OPTIMON-FEI/TNO [56]. In hoofdstuk 3 wordt
hier nader op ingegaan en wordt een overzicht gepresenteerd van beschikbare modellen.

4. Deflnleer voor elke onderdeel en voor groepen van onderdelen, een onderhoudsregel;
Op componentniveau kan onderscheid worden gemaakt in een drietal onderhoud strategiesn.

In figuur 2.3 is een beslissingsboom gepresenteerd ter ondersteuning aan het maken van de
juiste onderhoudskeuze.

ill. Failure Based Maintenance (FBM)
Actie wordt ondernomen zodra bezwijken optreedt. Deze strategie is kenmerkend voor
kunstwerkonderdelen met relatief kleine risico's bij of op bezwijken. De kosten worden
bepaald door de reparatie- of vervangingskosten plus de totale kosten van de gevolgen van
het bezwijken, gedeeld door de verwachtte gemiddelde levensduur.
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!ill. Use Based Maintenance (UBM)
Actie wordt genomen na een zeker gebruik~(tijd, afstand, belastingshistorie etc.). Deze
strategie is kenmerkend voor kunstwerk onderde:len waarbij de- gebruik~tijd tot bezwijken goed
voorspelbaar is en dus niet teveel spreiding vertoont. De aanpak leidt tot preventief onder-
houd. Onderdeel van de kosten maakt naast reparatie of vervangin9- het risico op bezwijken
tot het moment waarop actie wordt ondernomen, gedeeld door de verwachtte gemiddelde
levensduur uit.

.ill!l Condition Based Maintenance (CBM)
Actie wordt genomen nadat een bepaalde conditie een kritische~ grens is overschreden.
Hiertoe is inspectie noodzakelijk en dit tevens de voorwaarde dat d~ conditie meetbaar moet
zijn of worden gemaakt. Inspectie kosten dragen bij in de totale koste{1.

MAINTENANCE

yes u- u - -- --- FAILURE-BASED
(FBM)

yes USE-BASED
(UBM)

yes - - - - - - - - - - - CONDITION-BASED
(CBM)

Make process

predictablel
no --- measur.1ble or

technicall
functional
moditication

Figuur 2.3 Beslissingsboom voor de keuze van de juiste onderhoudsstrategie [53J

5. Afstemmlng van de atzonderlljke onderhouds actles
.

-
De kwantitatieve regels voor de dominante onderdelen dienen tezamen met de kwalitatieve
regels voor de overige onderdelen te worden atgestemd tot een concept, waarin afstemming
plaats vindt op criteria zoals (I) reductie kosten, (II) reductie van de tijdgedurende welke het
kunstwerk niet of niet volledig inzetbaar is en (III) planning vanuit org?tlisatorisch stand punt.

In [53] wordt deze aanpak gedemonstreerd aan de hand van een viaduct en een sluis.
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3. BEHEERSYSTEMEN

3.1. Introductie

De noodzaak tot beheer van kunstwerken heeft, met name bi{ het management, geleid tot de
behoefte aan een objectieve en systematische aanpak. Deze aanpak dient recht te doen aan
nieuwe inzichten omtrent beheer, waarvan een theoretisch model,reeds is beschreven in hoofdstuk
2. Dit stelt, door de grote hoeveelheid aan gegevens en de vele qnzekerheden, hoge eisen aan de
praktische uitvoerbaarheid. Bovendien moeten de noodzakelijk g~achte activiteiten aan bruggen in
de ogen van technici, worden vertaald naar economische kwantit~iten begrijpbaar voor autoriteiten
verantwoordelijk voor budgettering. Tijdens de workshop is gebi,eken dat deze vertaalslag verder
wordt bemoeilijkt door niet objectieve rapportages van beheerder~ die, gelet op de prioriteit van de
beheerde kunstwerken, de emst van de schade neigen te overschatten.

Het is derhalve niet verwonderlijk dat met name het laatste decennium de algemene tend ens tot
automatiseren en de beschikbaarheid van snelle en goedkope. computers en netwerken, heeft
geleid tot een reeks van ontwikkelingen van zogenaamde beheersystemen. Een beheer-systeem
wordt hierbij beschreven als een geautomatiseerde, objectieve, rationeel en systematische,
benadering om activiteiten gerelateerd aan ontwerp, onderhoud en vervanging van kunstwerken
vitaal voor de infrastructuur, te organiseren opdat de gestelde beheerdoelen worden gerealiseerd.
Doelen die worden nagestreefd zijn [54]:

Uitvoerende instantie
ge'informeerd zijn over de toestand (duurzaamheid/veiligheid) van de kunstwerken;
beschikken over voorspellingen inzake toekomstige kosten ter budgettering lange termijn;
meer-jaren plannen;
minimaliseren kosten onderhoud, inclusief inspectiekosten;
inzicht in gevolgen van achterstallig onderhoud en uitstel op de capaciteit infrastructuur.

Plannende instantie
mogelijkheid gelden toe te kennen aan (I) preventief onderhoud, (II) reparaties en (III)
vervangingen;
optimalisatie van beschikbare gelden (kosten/opbrengst), inclusief introductie nieuwe materia-
len en methoden ter vervanging oude en minder goede oplossingen;
effect onderhoudswerkzaamheden op de infrastructuur.

Administratie
plannen inspecties;
verlenen van toestemming voor bijzonder transport;
controle op onderhoudswerk;
budget bewaking.

Onderhoudsdienst
organisatie preventief onderhoud.
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Voor zover bekend, zijn er afzonderlijke systemen ontwikkeld voor wegen en voor bruggen. Er zijn
geen systemen bekent voor ondergrondse bouwwerken, noch hybride system en waarin onder-
grondse bouwwerken, zondermeer, kunnen worden opgenomen. IVON (Informatiesysteem
Verhardings-Onderhoud) is een voorbeeld van een .Pavement Management System" dat door
Rijkswaterstaat wordt toegepast bij het beheer van het wegennet, in combinatie met een geauto-
matiseerde wijze van dataverzameling (ARAN). In de literatuur is daarnaast een groot aantal
beheersystemen aangetroffen voor bruggen. In dit hoofdstuk wordt hiervan een overzicht gegeven
in paragraaf 4. De ontwikkeling van beheersystemen voor bruggen (Bridge Management Systems)
is bespoedigd door een wet aangenomen in het Amerikaanse Congres (Intermodal Surface
Transportation Efficiency Act, 1991), waarin elke staat met ingang van 1995 wordt verplicht tot het
in bezit hebben van een operationeel beheersysteem. De systemen, zonder uitzondering ontwik-
keld in de tweede helft van de jaren tachtig, worden beschreven in dit hoofdstuk. Alhoewel de
beschrijving zich beperkt tot beheersystemen voor bruggen, is gelet op de omvang van de
literatuur en de potentiele mogelijkheden voor tunnelbeheer, gemeend uitgebreid aandacht te
moeten schenken aan dergelijke systemen. Hierbij wordt tenslotte opgemerkt dat tegenover de
veelheid aan informatie over de opzet en mogelijkheden van de systemen, niet of nauwelijks
informatie bekent is omtrent de mate waarin de systemen met succes zijn ge"implementeerd.
Bekend is slechts dat in Amerika de acceptatie van beheersystemen gering is, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Denemarken.

3.2. Componenten van een geautomatiseerd beheersysteem

Het beheer van een verzameling kunstwerken is in figuur 3.1 samengevat als een cyclisch proces
van plannen, implementeren en monitoring.

I
I II I
~ I

Figuur 3. 1 De hoofdcomponenten van beheer

Doel van de bestaande geautomatiseerde beheersystemen, is het vinden van een economisch
gezien optimale verdeling van de toestand van het totale bestand aan kunstwerken op lange
termijn binnen grenzen gesteld aan veiligheid en algemene bruikbaarheid (continu based
management). In de praktijk komt dit neer op het toegankelijk maken van de grote hoeveelheid
aan inspectiedata, opdat beheerders een beleid kunnen voeren en programmatische beslissingen
kunnen nemen op basis van de feitelijke toestand van het kunstwerkbestand. Er is hiermee sprake
van beheersystemen op zogenaamd netwerk niveau. De systemen worden bemand door landelijke
overheidsinstelling, ondersteund door districten die vervolgens werkschema's uitwerken en
reparatie programma's opstellen.
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Het beheer van de infrastructuur op netwerk niveau omvat bijna altijd meer dan een doelstelling,
veel onzekerheden en is dynamisch. Een van de meest kritische functies van een beheersysteem
op netwerk niveau is het vertalen van noodzakelijk geacht onderhoud aan kunstwerken in de ogen
van technici, naar economische kwantiteiten begrijpbaar voor autoriteiten verantwoordelijk voor
budgettering op lange termijn. Hierbij dient men zich te realiseren dat de verwachtingen omtrent
de ontwikkeling van de toestand van verzameling kunstwerken op dit niveau vele onzekerheden
bevat. Beheersystemen op netwerk niveau worden derhalve gekenmerkt door een set economi-
sche evaluatieprogramma's en probabilistische evaluatie tools, welke kunnen worden gebruikt in
een scenario-achtige omgeving. Zijn de totale behoeften van het kunstwerkbestand eenmaal
bekend, dan blijkt in de praktijk vaak dat de onderhoudskosten aanzienlijk groter zijn dan het
beschikbare budget. Een beheersysteem dient derhalve een optimalisatie te kunnen maken van de
lange termijn economische voordelen van een onderhoudsprogramma, haalbaar binnen het
beschikbare budget.

Dit leidt tot een aantal componenten gegroepeerd rondom een centrale database, zoals schemati-
sche weergegeven in figuur 3.2. De lezer wordt erop geattendeerd dat het hier slechts een
arbitraire keuze voor presentatie en nomenclatuur betreft. Elk systeem kent hiervoor een geheel
eigen wijze van presenteren. Echter, de elementen van andere system en zijn hierin, ondanks
afwijkende opzet en naamgeving, eenvoudig te herkennen.

Database

Onderhouds-
kosten

Inspectie
data

Selectie Economische
evaluatie

Prioriteit
stelling Optimalisatie

+

Programma
integratie

Figuur 3.2. Schematische weergave voornaamste componenten van een beheersysteem
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De input van de database bestaat uit data omtrent de toestand van de kunstwerken, inclusief een
voorspelling van de toekomstige ontwikkeling van de ~oestand van het kunstwerk in de tijd en een
bestand waarin de kosten voor bepaalde herstel actiyiteiten zijn ,{)pgeslagen. Data zijn afkomstig
van inspecties, waarop in hoofdstuk 4 nader wordt ingegaan. Bij de voorspelling van de veroude-
ring of achteruitgang van de toestand van een kunstwerk (op component~ niveau) kan gebruik
worden gemaakt van verschillende typen modellen waaronder Markovifianse modellen. In de
volgende paragraaf wordt nader op de bestaande technieken ingegaan.

De totale voorraad kunstwerken wordt geanalyseerd, met als doel in~icht te krijgen in die
kunstwerken waarop een vorm van onderhoud of vervanging wenselijk is. ~ervolgens wordt van de
geselecteerde kunstwerken een levenscyclus kosten analyse gemaakt,. wa~bij een schatting wordt
gemaakt van aile te verwachten onderhoudskosten over de totale lev8flsduur. Hierbij kunnen
verschillende onderhouds scenario's onderling worden vergeleken. Om de kosten onderling te
kunnen vergelijken, worden de projecten genormaliseerd opdat verschillenpe typen van kunstwer-
ken onderling kunnen worden vergeleken, waarbij rekening kan worden gehouden met de rente,
verkeerslast en grootte. In een volgende fase wordt aan de projecten een prioriteit toegekend,
door een gewogen gemiddelde te berekenen van de totale gevolgen van h!3tgeheel of gedeeltelijk
in onbruik geraken van het kunstwerk. Veiligheid speelt hierbij een bel~ngrijke rol, ook al zijn
constructie programma's veelal nog niet ge'integreerd. De prioriteit van' de projecten staat nu
vast. Echter,,,ln een laatste stap dient nog een selectie te worden gemaakt gerelateerd aan het
beschikbare budget. Een methode hiertoe is het optimaliseren van het totale nuttige effect van de
onderhouds activiteiten. Samenvattend geldt, dat netwerk planning meer .is dan de som van de
afzondertijke projectbehoeften. Het is het resultaat van lange termijn analyse waarbij de lange
termijn kosten geoptimaliseerd zijn binnen budgettaire grenzen.

Nadat projecten zijn geselecteerd, vindt tenslotte afstemming plaats ten aanzien van de uitvoering
van werken. Hierna zijn we op project niveau aanbeland, CAD en planning activiteiten, waarvoor
de benodigde programma's reeds langere tijd bij de adviesbureau's bestaan.
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Naam Start Aantal Land Literatuur-refe-
ontwikkeling kunstwerken renties

Amerika 11 :..
Pontis BMS 1987 47.000 [21,29,30,31]

(1991)

Indiana BMS 1989 onbekend Amerika 11 (25]

Danbro 1987 100-15.000 Denemarken. Mexico, Saudi [54.22]

(variabel per land) Arabie en Thailand

Disk 1987 4000 Nederland [61]

(eindfase)

Fins BMS 1986 12400 Finland [24,27]

(1993)

NCHRP 1993 > 5000 Canada [321

Texas BMS 1991 47.000 Amerika 11 [6]

Opmerkingen :
(....) = jeer van afronding ontwikkeling of implementatie
11 = gebaseerd op demonstratie project no.71 van de Federal Highway Administration
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3.3. Overzicht operationele beheersystemen

Tabel3.2 Overzicht van de beheersystemen aangetroffen in de literatuur.
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3.4. Implementatie

In de literatuur wordt, op een enkele uitzondering na, slechts melding gemaakt van de
ontwikkeling van een beheersysteem en niet van de wijze waar de implementatie is
verlopen noch van de ervaringen tijdens het feitelijke gebruik. De weinige ervaringen
waarvan melding wordt gemaakt tonen echter consensus over de wijze waarop de imple-
mentatie zou moeten verlopen. Geadviseerd wordt te starten met het opzetten van een
goede organisatie en een opleiding voor de betrokken personen in het gebruik van een
systeem op aile niveaus. Daarna dienen aile kunstwerken te worden ge'inventariseerd en in
algemene termen te worden beschreven, gevolgd door een eerste inspectie ronde en een
beschrijving van de onderhanden werken. Daarna kan het beheersysteem stap voor stap
worden uitgebreid met modules zoals speciale inspecties, kosten index, optimalisatie
module reparaties op basis van 25 jaar termijnen, feed-back module, budgetmodule voor
preventief onderhoud, module voor evaluatie van de capaciteit van de infrastructuur en
speciaal vervoer en lange termijn budgenering. Daarnaast zijn een goede samenwerking
tussen de verschillende autoriteiten (overheden en adviesbureau's) betrokken bij het
kunstwerkbeheer, een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid van de software en een
vaste gebruikersgroep zaken die de implementatie en het uiteindelijke succes in belangrijke
mate blijken te be'invloeden.

Bijna aile beheersystemen zijn ontwikkeld door of onder verantwoording van de instantie die
later tevens verantwoordelijk is voor het gebruik. Uitzondering hierop vormt Danbro. Danbro
is ontwikkeld door COWl Consult in Denemarken voor het ministerie van transport.
Vanwege de hoge investeringskosten is echter, met succes, gekozen voor een ruime
doelgroep waaronder aile overheidsniveaus in binnen en buitenland. Het systeem is
operationeel in verschillende landen, waaronder Thailand. Ter informatie : de implementatie
van Danbro in Thailand, inclusief locale aanpassingen, heeft 250 manmaanden gevergd van
specialisten en een nog grotere inzet aan de kant van de Thaise gebruiker. Vergelijkbare
ervaringen als het gaat om de kosten verbonden aan de opzet en implementatie zijn bekend
voor enkele Amerikaanse staten, waaronder Pennsylvania en North Carolina, waar per staat
tussen de 2 en 6 miljoen dollar is besteed. Hierbij dient men zich te realiseren dat de Federal
Highway Adminstration reeds een basis document heeft opgesteld in het zogenaamde
'demonstration project 71'. De kosten verbonden aan dit demonstratieproject zijn niet
bekend.

Tenslone, beheersystemen zijn in dit hoofdstuk behandeld als geautomatiseerde system en
waarbij de nadruk lag op informatie omtrent het bestaan van complete programma's, de
structuuren de optimalisatie strategie netwerkniveau van kunstwerkbeheer. Men dient zich
echter te realiseren dat aan elk van deze systemen een beheermethodiek ten grondslag ligt.
Deze methodieken zijn zeker het bestuderen waard, ook al is men niet of niet direct
ge'interesseerd in de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem.
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4. VEROUDERINGSMODELLEN

Een belangrijk onderdeel van elk beheersysteem is de selectie van de werken met onder-
houdsbehoefte uit het totale kunstwerk bestand. Deselectie dient te worden gebaseerd op
de verwachting van de veroudering van kunstwerken of afzonderlijke componenten, zoals
schematisch weergegeven in figuur 4.1 voor een nieuw onderdeel [19,28].

9 ..

8
I \

7 -I- "\
A , + "\

5+
"~

4+ ~.
3

0 10 20 30 40
Years

50 60
"~

70

Figuur 4. 1. Typisch voorbeeld van een verouderingscurve van een willekeurig nieuw kunst-

werk (onderdeel)

De veroudering van industritHe produkten, waaronder een groot deel van de technische
installaties vallen, is veelal goed bekend. In deze gevallen is er bij voorkeur sprake van
MUsed Based Maintenance" waarbij de onderdelen op gezette tijden worden vervangen bij

wijze van preventief onderhoud. Problemen do en zich echter voor bij onderdelen waarvan

het verloop van de toestand in de tijd enerzijds onzeker is. Is echter de toestand meetbaar,
dan biedt dit ruimte tot .Condition Based Maintenance", zoals reeds besproken in hoofdstuk
2. In dit geval is het echter noodzakelijk de veroudering van de betreffende onderdelen te
kunnen voorspellen op basis van (discrete) inspecties. Hiervoor zijn verouderingsmodellen

ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de onderstaande methoden :

(I)

(II)
(III)

Case studie van individuele werken
Regressie modellen

Probabilistische analyses
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Case studies vormen in het algemeen een magere. basis voor algemene programmatische
beslissingen en dienen slechts te worden gebruikt-. voor het validatie doeleinden en opstellen
van vuistregels. De informatie uit case studies kap bijzonder nuttig zijn bij de ontwikkeling
van beheersystemen met analytische modellen, eventueel gekoppeld aan een expert
systeem [40,16]. De aanpak middels regressie modellen is uitvoer~ gemustreerd in een
studie uitgevoerd door de "Virginian Transportation Research Counsel" [19]. Alhoewel de
studie de basis legt voor de ontwikkeling van een beheermodel, ~ijn regressie modellen
helaas deterministisch van opzet en omvatten derhalve niet het typische stochastische
karakter van een verouderingsproces. Daarom ook geven analyses QP basis van regressie
modellen de beslissers geen volledige beschrijving van aile mogelijke toestanden van het
kunstwerk verzameling, maar slecht een deel hiervan. Uit de kritiek op regressie modellen is
juist het grote voordeel van probabilistische modellen te verklaren. Pr0babilistische modellen
zijn in staat het stochastische karakter van een verouderingsproces ~e beschrijven. Boven-
dien voldoet een vertegenwoordiger uit deze categorie, de zogenaamde Markov beslissings-
processen. aan de wens am in principe aile mogelijke toestanden van een kunstwerk
verzameling te kunnen beschrijven. In principe, omdat am praktische redenen veelal
beperkingen aan de toestandsruimte worden gesteld. Markov beslissiJ?gs processen voldoen
derhalve aan de hoge eisen die aan stochastische verouderingsmodel!en worden gesteld en
vormen dan ook een integraal onderdeel van haast elk geautomatiseerd beheersysteem.
Hierin is reden gevonden de mogelijkheden en beperkingen van deze econometrische
modellen nader te bespreken. Alhoewel niet wordt ingegaan op de mathematische
beschrijving, heeft de beschrijving van dit onderwerp onoverkomelijk een specialistisch
karakter. Getracht is echter de beschrijving een algemeen karakter te geven, waarbij
uiteraard aan een aantal zaken voorbij wordt gegaan. De ge"interesseerde lezer wordt
verwezen naar de literatuur voor nadere informatie.

Markov beslissingsprocessen zijn in het algemeen doeltreffend als beslissingen moeten
worden genomen in een onzekere omgeving en bovendien huidige beslissingen van invloed
zijn op toekomstige beslissingen. De werking van een Markov beslissings proces laat zich
beschrijven aan de hand van de volgende stappen :

(I) Beschrijf de toestand van een kunstwerk(onderdee/) eenduidig en volle dig
De verschillende gangbare methoden voor het beschrijven van de toestand van een
kunstwerk(onderdeel) worden uitvoerig besproken in hoofdstuk.5. Ter iIIustratie is in
figuur 4.2 een willekeurig voorbeeld gegeven van een toestandsbeschrijving. In dit
verband wordt slecht opgemerkt dat het van het grootste belang is voor de toepas-
baarheid van Markov beslissings processen dat de toestand zo volledig mogelijk wordt
beschreven en aile elementen in zich heeft voor het maken van. de gewenste afwegin-
gen.
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Condition Indicators (% Deck Area)

Chloride
Delamina- Electrical content

States Spalis tions potentials #/cu yd
(1) (2) (3) (4) (5)

9 none none 0 0
8 none none none> 0.35 none> 1.0
7 none <2% 45% < (US none> 2.0

6 <2% spall or sum of all deteriorated or contaminated
deck concrete <20<;'1-

5 <5ea-spall or sum of all deteriorated or contaminated
deck concrete 20-,«)%

4 >5% spall or sum of all deteriorated or contaminated
deck concrete 40-60%

3 >5% spall or sum of all deteriorated or contaminated
deck concrete >60%

2 Deck structural capacity grossly inadequate
1 Deck repairable by replacement only
() Holes in deck-danger of other sections of deck falling
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Figuur 4.2 Voorbeetd van een inspectie tabet met een beschrijving van de toestand
van een kunstwerk

(II) Definieer de toestandsruimte
In de voorgaande beschouwing is opgemerkt dat Markov beslissingsmodellen in
principe in staat zijn aile mogelijke toestanden van een kunstwerk verzameling te
beschrijven. Hiermee wordt bedoeld, dat elk kunstwerk(onderdeel) in de loop van een
inspectieperiode kan verouderen tot elke (lagere) toestand. De toestand van een
kunstwerk(onderdeel) dat in een bepaalde periode met een 8 wordt beoordeeld, kan in
de periode daarna een 8 of lager worden beoordeeld en dat geldt voor aile kunstwer-
ken. De toestandsruimte bestaat in dit geval uit aile kunstwerken en voor elk kunst-
werk een aantal mogelijke toestanden, afhankelijk van de inspectie strategie. Bij 10
kunstwerken en 7 verschillende toestanden, beslaat de toestandsruimte reeds 300
miljoen mogelijkheden. Zetfs voor de huidige computE;r capaciteit is dit aantal (te)
groot, terwijl er in de praktijk waarschijnlijk veel meer dan 10 kunstwerk(onderdelen)
in een bestand zijn opgenomen. De toestandsruimte kan op twee manieren worden
beperkt. In de eerste plaats kan ervoor worden gekozen om niet de toestand van elk
kunstwerk te kiezen, maar het aantal kunstwerken dat in een bepaalde toestand
verkeert als toestandruimte te kiezen. In dit geval gaat informatie over individuele
kunstwerken verloren, maar blijft in principe aile informatie nodig voor het beschrijven
van het verouderingsproces aanwezig. Een tweede mogelijkheid is het grote aantal
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aan kunstwerken (of onderdelen daarvan) te splitsen in subgroepen door middel van
classificatie. Hierbij worden kunstwerken of onderdelen ervan onderverdeeld in
klassen op basis van gelijkheid in veroudering. Zo kan de indeling in klassen bijvoor-
beeld worden bepaald door het type klimaat, de verkeersbelasting en de ouderdom. In
de praktijk blijkt in geen van de beheersystemen een volledige beschrijving van de
kunstwerk verzameling te worden gehanteerd. In aile gevallen wordt of een van de
hierboven beschreven beperkingen van de toestandruimte gehanteerd of een combina-
tie van deze technieken.

(III) Bereken de overgangswaarschijnlijkheden
Is die toestandsruimte bepaald dan worden de overgangswaarschijnlijkheden vastge-
steld. Overgangswaarschijnlijkheden beschrijven de waarschijnlijkheid dat de conditie
van een kunstwerk(onderdeel) verandert van de ene toestand in elk mogelijke andere
toestand. Opgemerkt wordt dat Markov processen alleen mogen worden toegepast als
de veroudering in een inspectieperiode onafhankelijk is van de veroudering in de
voorgaande periodes. Deze voorwaarde verbonden aan het gebruik van Markov
processen dient voorafgaande aan het gebruik te worden getoetst aan de hand van
inspectiegegevens. Statische methoden hiervoor worden stapsgewijs beschreven in de
literatuur [8,14,19,28J. Te vaak wordt deze verificatie niet uitgevoerd, al dient te
worden opgemerkt dat aile in de literatuur beschreven verificaties de toets met succes
hebben doorstaan, hetgeen de geldigheid van Markov processen voor het beschrijven
van verouderingsprocessen onderschrijft. Daarnaast is het gebruikelijk in de literatuur
slechts een gelijkblijvende of achteruitgaande conditie te beschrijven. Dit laatste is
echter niet specifiek voor Markov processen. Verbetering van de toestand, ondermeer
als gevolg van onderhoud, kan worden meegenomen, maar vergt extra aandacht en
valt buiten het bestek van deze orienterende beschrijving. De overgangswaarschijn-
lijkheden worden middels statische technieken bepaald aan de hand van de inspectie-
data die zijn opgeslagen in een database. Veelal wordt in de huidige beheersystemen
gebruik gemaakt van regressie methoden om de overgangswaarschijnlijkheden te
bepalen. Echter, hieraan zijn een aantal nadelen verbonden welke door het gebruik van
onderstaande technieken kunnen worden verholpen :

Poisson rearessiemodel
Het Poisson regregressiemodel is bruikbaar voor het beschrijven van processen die
zowel random als onafhankelijk in de tijd verlopen. In [8J wordt het model gebruikt om
een incrementeel degradatiemodel te beschrijven waarbij het aantal punten waarmee
de conditie van een kunstwerk(onderdeel) terugloopt als variabele geldt. Hierbij zijn
verschillende modellen nodig voor verschillende typen condities omdat een bepaalde
cijfermatige waardering meerdere mechanismen beschrijft.

Neaatief binomiaal rearessiemodel
Nadeel van het Poisson model is dat de variatie van de random variabele per definitie
gelijk is aan het gemiddelde. In de praktijk kan dit echter aanzienlijk groter zijn. Om
deze problemen te overkomen is het model gegeneraliseerd tot een negatief binomiaal
regressiemodel.
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Siale 3 4 5 6 7 8 9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 1 0 0 0 0 0 0
4 0.234 0.767 0 0 0 II 0
5 0.067 0.167 0.767 0 0 II II
6 0 0.U87 1I.13U O.7!13 0 0 0
7 0.003 0.021 0.102 11.332 II.S42 0 0
8 U 0.004 0.021 0.103 0.334 O.S3/! 0
9 0 0 0 0 0.167 0.510 0.250
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De technieken worden hier niet nader besproken. Opgemerkt wordt slechts dat de te
kiezen techniek afhankelijk is van de omvang van de kunstwerk verzameling. Daar-
naast is het van groat belang dat de data in de database op een toegankelijke wijze

worden opgeslagen.

(IV) Opstellen overgangsmatrix
De afzonderlijke overgangswaarschijnlijkheden worden verzameld in een matrix waarin
aile mogelijke verouderingscombinaties zijn samengevat. Een voorbeeld van een
overgangsmatrix is gegeven in figuur 4.3. Op de verticale as staat de actuele toe-
stand. op de horizontale as de mogelijke toekomstige toestand. Uit de matrix kan
worden afgelezen dat de waarschijnlijkheid dat een kunstwerk(onderdeel) overgaat
van toestand 5 naar toestand 4 in dit voorbeeld 0.167 bedraagt. Door de overgangs-
matrix te beschrijven in een zogenaamde Markov keten (reeks) en deze keten te
ontwikkelen ontstaat de voorspelling van het verouderingsgedrag zoals deze reeds is
weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3 Voorbeeld van een overgangsmatrix

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat stochastische verouderingsmodellen op basis van
Markov processen in Nederland ondermeer zijn opgesteld door KEMA in het programma
KMOSS (KEMA Maintenance and Optimization Support System) [55] en door TNO in het
programma OPTIMON [64].
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5. INSPECTIES

5.1. Introductie

Het beheer van kunstwerken va It of staat met de beschikbaarheid .yan de juiste informatie
over de toestand en met name de ontwikkeling in de toestand ¥an kunstwerken. Voor
industriEHe produkten (installaties) is die informatie door het repeti~ie-effect veelal genoeg-
zaam bekend. Echter, civiele constructies worden gekenmerkt door zaken als het unieke
karakter van elk ontwerp, de toegepaste materialen, het klimaat of. de uitvoeringstechniek.
Voor informatie over de toestand van de constructie is men d~rhalve aangewezen op
inspecties en zoals besproken in hoofdstuk 2, leveren inspecties Qe benodigde informatie
als de toestand die wordt ge"inspecteerd voldoenden meetbaar is.

Een volledige inventarisatie van inspectiemethodieken, het gereedschap, verslaggeving en
tenslotte de interpretatie van de inspectieresultaten gaat buiten het bestek van deze studie.
Onderstaand wordt echter op elk van deze aspecten een aanzet g~geven, met als doel de
stand van zaken bij inspecties in hoofdlijnen te beschrijven en informatie aan te dragen voor
nader onderzoek.

5.2. Inspectiemethodiek

De basis van elke inspectiemethodiek is enerzijds een eenduidige beschrijving van het kunst
werk en anderzijds een overzicht van mogelijke toestanden waarin het kunstwerk zich kan
bevinden. Door de toestand regelmatig vast te stellen kunnen veranderingen worden
geconstateerd. Ondermeer bij de bespreking van beheersystemen h~bben we gezien dat de
inspectiefrequentie een kostenpost is en derhalve zorgvuldig moet worden vastgesteld. Om
praktische redenen wordt het kunstwerk bij inspecties opgedeeld in componenten en
worden de verschillende toestanden waarin elk van de componenten zich kan bevinden
gecategoriseerd en genormeerd. Zo gezegd is het doel van de inspe,ctie het vaststellen van
de toestand tot welke elk der afzonderlijke componenten behoort. Alhoewel hier in de
volgende paragraaf nog nader op wordt ingegaan, berusten civiele"inspecties voornamelijk
op visuele waarnemingen. Slechts indien hiertoe aanleiding bestaat wordt nader (experimen-
feel) onderzoek uitgevoerd.

Opvallend is dat noch in de opdeling van kunstwerken in afzonderlijk te inspecteren onder-
delen, noch in de toestandsbeschrijvingen standarisatie bestaat. Yoor een goede indruk
omtrent de verschillende werkwijzen wordt de lezer verwezen, ~aar de literatuur over
beheersystemen (zie hoofdstuk 3). de Rijksgebouwendienst [65] en de NBI grondslagen
geformuleerd door de FHWA in Amerika op basis van het zogenaamde 'demonstratie project

no"71" Opgemerkt wordt dat de NBI ten grondslag ligt aan aile Amerikaanse geautomati-
seerde beheersystemen. Dit betekent echter niet dat het systeem door aile beheerders
positief wordt ontvangen. Kritiek op de National Bridge Inventory is te lezen in [23].
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In aile gevallen is de opdeling van een kunstwerk in onderdelen ingegeven door een
pragmatisch onderscheid en de op ervaring berustende wetenschap dat bepaalde onderde-
len meer en andere minder onderhoudsgevoelig zijn. Daarnaast wordt in veel gevallen deze
classificatie van kunstwerkonderdelen gekoppeld aan verschillende klimaatzones. Immers, in
bijvoorbeeld de corrosie gevoeligheid van stalen 'onderdelen kunnen grote verschillen
voorkomen tussen een droog landklimaat ~n een zout en nat .zeeklimaat. Ervaringen uit het
ene klimaat zijn niet zonder meer bruikbaar in een ander klimaat.

De toestandsbeschrijving van de kunstwerkonderdelen is in aile gevallen gebaseerd op een
discrete schaal. De mate van gedetailleerdheid varieert echter van een schaal van 0-4 in het
Finse beheersysteem, van 0-6 in DISK tot een schaal van 0-9 in het Amerikaanse beheersys

teem uit Indiana. In Amerika is de toestandsbeschrijving van kunstwerken feitelijk gestan-
dariseerd in de 'National Bridge Inventory (NBI)'. Echter, in de literatuur wordt meerdere
malen melding gemaakt van het feit dat beheersystemen zoals Pontis hiervan geen gebruik
maken. Een goede argumentatie tegen onderdelen uit de NBI standaard en een alternatief

voorstel is beschreven in [23].

Tenslotte wordt in [66] melding gemaakt van het belang van een geboortecertificaat. Een
geboortecertificaat kan de toestand van een kunstwerk beschrijven direct na de uitvoering,

dus de feitelijke nul-situatie voor toekomstige inspecties. Oit de gevoerde gesprekken is
gebleken dat over het belang van dit geboortecertificaat algehele consensus bestaat.
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5.3. Gereedschap

Zoals bovenstaand reeds terloops is opgemerkt, zijn de meeste inspecties gebaseerd op
visuele waarnemingen. Vaak worden de waarnemingen tevens door middel van een foto-
rapportage of video vastgelegd, opdat derden een objectief beeld van de toestandbeoorde-
ling kunnen vormen. Afhankelijk van het materiaaltype wordt de inspectie zonodig uitge-

breid met veelal eenvoudige meettechnieken. Zo worden betonwanden (in tunnels) geklopt,
wordt de dekking op wapening gecontroleerd en de carbonatatiediepte vastgesteld. In [40]
wordt voorgesteld om inspecties van tunnels in de toekomst zoveel mogelijk te automatise-
ren en te baseren op niet-destructieve beproevingsmethoden. Door de beschikbaarheid van
nieuwe technische ontwikkelingen is de aandacht voor nieuwe niet-destructieve technieken
sterk groeiende. In een STUV A onderzoeksbericht daterende uit 1991 [66] worden een
groot aantal mogelijkheden voor niet-destructief onderzoek in tunnelwanden uitvoering en
systematisch besproken.Daarnaast wordt verwezen naar zowel een publicatie voortgeko-
men uit het Impuls programma 'IP-SAU' in Zwitserland [57] als publicaties over het ARAN-
IVON project van Rijkswaterstaat. Dienst Weg en Waterbouw. beiden betrekking hebbende
op inspectievoertuigen en automatische verwerking van inspectieresultaten. Tenslotte

wordt melding gemaakt van inspectiemethoden in ondergrondse pijpen [68] en nieuwe
mogelijkheden om in constructiemiddelen monitor technieken in te bouwen, zoals corrosie

cellen in gewapend of voorgespannen beton.
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6. BEHEER VAN TUNNELS

6.1. Introductie

In dit hoofdstuk wordt, ondanks de beperkte hoeveelheid aan literatuur die over dit
onderwerp beschikbaar is, expliciet aandacht besteed aan tunnelbeheer. De aandacht richt
zich hierbij op traditioneel tunnelrijke landen zoals Zwitserland en Japan. Tenslotte wordt de
stand van zaken in Nederland beschreven.

6.2. Zwitserland

SBB
Segin jaren tachtig wordt bij de Zwitserse spoorwegen besloten het beheer van de tunnels
in het spoornet systematisch aan te pakken, met als doel een uniforme en objectieve
beoordeling van de toestand van de tunnels. Grondslag voor de interne richtlijn voor de
planning van het beheer vormt de SIA aanbeveling 169 (1987). Echter voor de inspecties
van tunnels worden door het SSS afwijkende, gedetailleerde interne richtlijnen opgesteld
(GD-SSS). Met name in het tweede rayon ('Kreiz 11') wordt in de. periode 1991-1993 met
deze inspectiemethode geexperimenteerd. De inspectiemethodiek is daar momenteel
volledig operationeel en heeft inmiddels een hoge standaard bereikt, een standaard die door
de ontwikkeling van de techniek (computers) steeds zijn grenzen verlegd. Voor nadere
informatie wordt de lezer verwezen naar hoofdstuk 7, waarin een interview is opgenomen
met een beheerder van Kreis" van de Zwitserse spoorwegen (SSS). Sovendien is in bijlage
E een voorbeeld opgenomen van de werkwijze van dit rayon. Daarnaast is ter vergelijking
van tevens een voorbeeld opgenomen van de werkwijze inzake beheer van de tunnels uit
het Zwitserse wegennet. Seide voorbeelden zijn integraal overgenomen van een publicatie
van het IP-bau, waarop onderstaand nader wordt ingegaan.

IP-BAU

Overzicht
Een van de impulsprogramma's uit het actieprogramma 'Sau und Energie' (1990-1995) is
het MIPSAU - Erhaltung und Erneuerung". In het kader van dit impulsprogramma is een
studie verricht naar tunnelbeheer. hetgeen in 1993 heeft geleid tot de uitgave van een
handboek met als titel "Erhaltung von Tunnelbauwerken" [57]. Het handboek is opgesteld
als hulpmiddel voor de onderhoudsplanning van zowel spoortunnels als tunnels voor het
wegennet, inclusief elektromechanische installaties en omvat een omschrijving van de
randvoorwaarden voor het tunnelbeheer, een methodisch overzicht over het plannen van
onderhoudsmaatregelen en tenslotte een overzicht van specifiek op tunnels gerichte
onderhoudstechnieken. Onderstaand zijn deze aspecten kort toegelicht, waarbij wordt
opgemerkt dat bij de totstandkoming gebruik is gemaakt van SIA-norm 198 (1993), SIA-
aanbeveling 169 (1987), SN113001 en ASS (Richtlinie des Sundesamtes fur Strassenbau).
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Randvoorwaarden tunnelbeheer
Zowel aan de planning van beheersmaatregelet:r als aan de uitvoering ervan, zijn vanuit
verschillende kanten grenzen gesteld. De gre~en of randvoorwaarden gesteld aan de
planning betreffen het beschikbare budget, de noodzaak tot het afwikkeling van de
verkeersstroom, veiligheid voor zowel tunnel gebruikers als onderh°!Jdsdiensten, invloed op
de omgeving en de planning van de inzet van het onderhoudsperso~el. Ten aanzien van de
planning van het onderhoudspersoneel kan hierbij worden opgeme~kt dat immer naar een
continue inzet op constant niveau moet worden gestreefd en piekbelastingen moeten
worden vermeden. Nadere bestudering van deze randvoorwaarden~ leidt met name tot de
conclusie dat voor tunnels eenlange termijn planning noodzakelijk :is en preventief onder-
houd centraal dient te staan om de continu"iteit van de verkeersstrooV1 te garanderen.

De randvoorwaarden gesteld aan de uitvoering van het onderhoud b~treft in eerste instantie
de garantie van de continu'iteit van de verkeersstroom. Dit betekent dat de bouwmethode,
de organisatie van de verkeersstroom -en veiligheid en organisatie van- de bouwplaats moet
worden aangepast aan de plaatselijke verkeersomstandigheden. Het handboek biedt
hiervoor diverse aanknopingspunten. Ter iIIustratie is in figuur 6.1 ;een voorbeeld opgeno-
men van de mogelijkheden die er zijn om de verkeersstroom goed~ te doen laten verlopen
[57]. De tweede randvoorwaarde verbonden aan de uitvoering betreft beperkingen die
gelden voor de inrichting van de bouwplaats. Tunnels stellen relatief hoge eisen aan zaken
als watervoorziening, stroom, beluchting, opslag, transport van per&Qnen etc.en bieden een
kleine ruimte om in te werken.
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Figuur 6. 1 Mogelijkheden tot het omleiden van de verkeersstroom in een dubbelspoors
tunnel
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Planning tunnelonderhoud

De planning van het tunnelonderhoud, zoals voorgesteld in het handboek [57]. is schema-
tisch weergegeven in een flow-chart in figuur 6.2.

,
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Figuur 6.2 Flow-chart ter illustratie van een systematische planning van het onderhoud

De planning start met de inventarisatie van aile onderhoudsbehoeften voor een bepaalde
periode. Tot de onderhoudsbehoeften behoren inspeeties. onderhoud en vernieuwing.
Binnen de randvoorwaarden die bovenstaand reeds zijn besproken, wordt vervolgens
versehillende onderhoudseoneepten opgesteld, waaruit na optimalisatie een onderhoudsplan
ontstaat waarin het langetermijn beheer van de tunnel is vastgelegd. De onderhoudsplannen
van de versehillende tunnels worden onderling vergeleken en er worden 5 jaren piannen
gemaakt. Hierbij geldt als uitgangspunt een gelijkmatige verdeling van kosten en personele
inzet. Tenslotte is het jaarprogramma een gedetailleerde besehrijving van aile aeties die
moeten worden genom en. Het jaarprogramma dient als basis voor de uitvoering van het
werk. Het handboek beschrijft elk van deze stappen in detail en geeft waar nodig check-
lists, waarbij op een aantal aspecten onderscheid wordt gemaakt tussen spoortunnels en
tunnels voor het wegennet.

Specifieke tunneltechnieken
Onderhoud aan tunnels wordt, door de omstandigheden waaronder dit dient plaats te
vinden, gekenmerkt door specifieke technieken. De keuze van de teehniek wordt bepaald
door de mate waarin verkeersbelemmering is toegestaan, de beperkte werkruimte en de
voorkeur voor sequentiele handelingen. Daarnaast bestaat er een voorkeur voor mobiele
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bouwplaatsen en een korte arbeidsduur per locatie. Een goede planning is onvermijde/ijk en
prefabricage geniet hierbij indien mogelijk de voorkeur. In het handboek worden een zestal
voorbeelden besproken van moderne onderhoudsprojecten. waarvan onderstaand in figuur
6.3. een voorbeeld.

\

-

schlecht funktionie-
rende Entwiisserung
zu hoch liegend

Schlammaufst6sse.
verschmutztes
Schotterbett

Wasserspiegel

Nebendole d-20cm
Unterlagsbeton

Unterschottermatten

Entlastungs-
bohrungen

Hauptdole d-25cm

Figuur 6.3 Voorbeeld van de vernieuwing van een dubbelspoor tunnel uit 1882. Boven de

oude toestand, onder de nieuwe toestand.
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Het Japanse spoorwegnet omvat circa 3.800 tl/'lnels, waarvan meer dan de helft dateert
van voor WO II. Het grote aantal tunnels en de gemiddeld hoge ouderdom hebben reeds in
1974 geleid tot normering van het tunnelbeheer. Het tunnelbeQe~r is genormeerd in
'Standard of railway structures maintenance and renewal'. Deze nor:m is echter gedeeltelijk
verouderd. Er wordt geen rekening gehouden met nieuwe technolqgieen, noch met extra
complicaties die de laatste decennia ontstaan door bebouwing in de Qabijheid van bestaande
tunnels. In [40] wordt, op basis van een inventarisatie van de gan~bare praktijk in Japan,
een voorstel gedaan tot aanpassing van de norm, waarvan ondersta:and een kort overzicht.
Hierbij wordt aangetekend dat met uitzondering van [40] de Iiteratu4f slechts in de Japanse
taal beschikbaar is en in het kader van deze inventarisatie niet is bestudeerd, hetgeen
onderstaand overzicht incompleet maakt.

Inspectiestrategie
De basis voor tunnelbeheer is een goede inspectie en monitoring. I~ figuur 6.4 is de wijze
waarop inspecties en monitoring volgens de auteurs zou moeten, verlopen schematisch
weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat bij inspecties niet alleen aandacht dient te
worden besteed aan de tunnel zelf maar ook aan aspecten zoals de omgeving van de tunnel
en de geologische condities.
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Improving soundness
rank

Figuur 6.4 Schematische voorstelling van de voorgestelde inspectiestrategie voor tunnels
in Japan [401.
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Schadeoorzaken
De inventarisatie toont aan dat 40%
vertonen. De voornaamste oorzaken
zijn onderstaand samengevat :

van de tunnels in Japan een vorm van beschadiging
en voorstellen tot passende onderhoudsmaatregelen

Verouderinq van de tunnel lininq
Veroudering van de tunnel lining is vaak het gevolg van toenemende ouderdom en wordt
meestal veroorzaakt door lekkages. Dit kan weer aanleiding zijn tot chemische aantasting
door het lekwater, zouten of vorst. Daarnaast kan, met name bij oudere tunnels, ook de
betonkwaliteit te wensen overlaten. In figuur 6.5 is een overzicht gegeven van de onder-
houdsmaatregelen die horen bij deze schadeoorzaak.
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Over
5 - 10 m

Under
10 m Sm

Over 5 mm I AA - A, A, A,

3-Smm I A, A, Az

Tunnel displacement Rank Remarks
rate

Over 10 mm/year AA Rank up is necessary

3 - 10 mm/year A, when displacement
rate is increasing.

Under 3 mm/year

R96117

Externe druk (o.a. aronddruk)
In figuur 6.6 wordt een tabel gepresenteerd die;. in aanvulling op de Japanse beheernorm
kan dienen ter vaststelling van de toestand van-,de tunnel die is vervormd als gevolg van
externe druk. zoals gronddruk. Uitgangspunt voor de methodiek vormt de beschrijving van
het scheurpatroon en op basis van de ontwikkelina van de vervormingen van de tunnel.

. Guideline on judging tunnel deformation caused
by cracks and slipping off

. Guideline on judging tunnel displacement rate
(by convergence measurement)

Notes: AA. A,. Az are tunnel soundness ranks shown in
"Standard of Railway Structures Maintenance and
Renewal "21
AA . Need immediate countermeasures

At
. Need quick countermeasures

Az
. Countermeasures in case of need

Figuur 6.6. Methodiek voorgesteld in {40J ter identificatie van de toestand van een tunnel
die is vervormd als gevolg van o.a. gronddruk.

Opgemerkt wordt echter dat externe druk in het algemeen meerdere verschijningsvormen
kent zoals plastische gronddruk. asymmetrische gronddruk, afschuiving van grondlichamen,
waterdruk etc. De inventarisatie in [40] heeft geleid tot een relatie tl).Ssen het type belasting
op de tunnel en het bijhorende typerende scheurpatroon dat hierbij ontstaat. Een voorbeeld
hiervan is gegeven in figuur 6.7. In figuur 6.8 wordt een overzicht gegeven van de onder-
houdsmaatregelen die passen bij deze schadeoorzaak. Opgemerkt wordt dat de herkenning
van de schadeoorzaak uit scheurpatronen specialistisch werk is. Kennis en inzichten van
experts zijn echter toegankelijk gemaakt voor tunnelbeheerders', in de vorm van een
expertsysteem TIMES-1 (Tunnel Inspection and Maintenance Expert System). In dit verband
wordt opgemerkt dat ook op andere gebieden binnen de inspectie van civieJe constructies
gebruik wordt gemaakt van expert system en ter ondersteuning van de beoordeling van
schadebeelden [1 6].
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Figuur 6.8 Voorbeeld onderhoudsmaatregelen behorende bij schade veroorzaakt door

externe belasting.
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(a) Countermeasures applied to suit deformation conditions (Symptomatic measure)

(b) Countermeasures applied to improve structural strength (Radical measure)

Figuur 6.8 (vervo/g) Voorbee/d onderhoudsmaatrege/en behorende bij schade veroorzaakt
door externe be/asting.

Lekkaaes en/of vorst
Lekkages en vorst veroorzaken niet alleen schade aan de lining, maar belemmeren ook het
trein verkeer en werkzaamheden in tunnels, o.a. door kortsluiting en ijsgroei. Een overzicht
van te nemen maatregelen is weergegeven in figuur 6.9.
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Legend: 0
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.Line: Leakage is distributed along a
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ooze or drops..Much: Leakage quantity is as much
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to apply measures..No: Clearance is not wide enough to
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3)

Figuur 6.9 Onderhoudsmaatregelen behorende bij lekkages
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Tenslotte wordt opgemerkt dat het artikel eindigt met een opsomming van wensen voor de
toekomst van tunnelbeheer, waaronder:

* Ontwikkeling van een automatische inspectiemethode van de tunnel lining (tijdwinst en
meer objectief) waarbij gebruik gemaakt wordt van niet destructief onderzoek. Inmiddels
is naar dit onderwerp een uitvoerige studie verricht [67] en is een vorm van automatisa-
tie reeds in gebruik bij de Zwitserse spoorwegen. De ge"interesseerd lezer wordt hiervoor
verwezen naar hoofdstuk 5.
Ontwikkeling van evaluatie gereedschappen voor de beoordeling van de toestand van de
tunnel op basis van inspectiegegevens. Genoemd worden 'stress-relief' technieken en
automatische herkenning van scheurpatronen.

*

6.4. Nederland

Nederland beschikt momenteel niet over een algemeen toegankelijk handboek waarin het
beheer van tunnel op een systematische en uniforme wijze is beschreven. Wel is tijdens de
workshop acte gemaakt van het bestaan van een handboek voor het beheer van de tunnel
onder de Noord. Dit handboek is echter bij het verschijnen van dit rapport niet openbaar.

Door het projectteam 'Onderhoudskunst' van Rijkswaterstaat is in 1995 echter wet een
handboek 'Onderhoud Kunstwerken NI' opgesteld , bedoeld voor de natte infrastructuur
zoals keer- en schutsluizen. Van de definitiefase tot de realisatiefase kan met behulp van
het handboek tijdig en in nauw overleg met de beheerder richting worden gegeven aan de
onderbouwing van aile onderhoudsaspecten gedurende de levensduur van het kunstwerk.
Aanleiding tot dit project is het feit dat de rekenkamer heeft gesteld dat Rijkswaterstaat de
keuzes voor onderhoud niet goed kan onderbouwen, alsmede de noodzaak om bij de
overdracht van kunstwerken aan de beheerder een goede prognose over de inhoud en
omvang van inspecties en onderhoud mee te kunnen geven [69]. In hetzelfde kader wordt
tenslotte melding gemaakt van het recentelijk verschijnen van het handboek Civiele
Kunstwerken [70] waarin naast ontwerp en uitvoering aandacht wordt besteed aan beheer
en onderhoud. Beide ontwikkelingen kunnen mogelijk een aanzet bieden tot een handboek
voor het tunnetbeheer in Nederland.
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7. INTERVIEW VERSLAGEN

7.1. Introductie

Zwitserland is een tunnelrijk land. Het rijkswegennet omvatte in 1993 circa 170 kilometer
tunnel en nog eens 60 kilometer was op dat moment in aanbouw. In de eindfase wordt een
tunnelnetwerk met een totale lengte van circa 400 kilometer verwacht, verdeeld over 380
verschillende tunnels. Bij de spoorwegen beschikt alleen de SBB over 205 kilometer tunnel,
verdeeld over 255 tunnels.

De ouderdom van de tunnels is weergegeven in figuur 7.1. Hieruit blijkt dat de spoortunnels
gemiddeld veel ouder zijn dan de tunnels uit het wegennet. Op grond van de hogere
gemiddelde leeftijd wordt aan het beheer ervan reeds langere tijd aandacht besteed. Hierbij
dient echter te worden aangetekend dat de spoortunnels op een enkele uitzondering na niet
van een elektro-mechanische afzuiging zijn voorzien. De tunnels uit het wegennet zijn
weliswaar jonger, maar worden relatief zwaar belast door het verkeer en zijn veelal wel van
elektro-mechanische installaties voorzien. De relatief zware lasten en de installaties maken
dat ook de tunnels uit het wegennet, ondanks de relatief lage leeftijd, onderhoud vergen.
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Figuur 7. 1 Overzicht van de ouderdom van tunnels in Zwitserland
Boven: spoortunnels Onder: tunnels uit het wegennet

In het kader van de inventarisatie inzake het beheer van ondergrondse bouwwerken hebben
gesprekken plaats gevonden met beheerders van zowel tunnels uit het wegennet als
spoortunnels. Ooel van de interviews was inzicht te krijgen in de wijze waarop het beheer
van tunnels is georganiseerd, met de nadruk op praktijkervaringen. De interview verslagen
zijn onderstaand opgenomen. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop het beheer in

Zwitserland is georganiseerd wordt de lezer verwezen naar een publicatie voortgekomen uit
het impulsprogramma BAU [57].
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7.2. Interview 1

Datum: 9-1-1996
Bedrijf : SBB CFF FFS (Zwitserse Spoorwegen)
Persoon : Hugo Inglin Dipl.lng. ETH
Functie : Leiter Tiefbau Tunnelbau
Afdeling : Hauptabteilung Bau Kreis II
Adres : Schweizerhofquai 6, CH-6002 LUZERN
Tel: 0041 512 273094
Fax: 0041 512 273739

Aigemeen
De dienstkring Luzern beheert 126 spoortunnels met een totale lengte van 83,5 km.
Ongeveer 80% van de spoortunnels is ouder dan 100 jaar.

Doel van het Onderhoud
De functionaliteit garanderen met voldoende veiligheid.

Organisatie Onderhoud
De generale directie van de spoorwegen heeft instructies (Weisungen) opgesteld voor de
inspecties van tunnels. Deze inspecties moeten voldoen aan de norm SIA 169 (SIA =
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten Verein). De resultaten van deze inspecties
worden in gedetailleerde rapporten vastgelegd. Aan de hand van deze rapporten en een
toegekend budget maakt de dienstkring een voorstel voor onderhoudswerkzaamheden. Dit
voorstel gaat naar de hoofddirectie, die daarover zijn goedkeuring moet geven.

Frequentie van Inspecties
Normaal wordt iedere tunnel een keer per 5 jaar gei"nspecteerd. Bij een positief resultaat kan
de inspectieperiode worden verlengd tot 10 jaar. Bij een slechte toestand wordt de
frequentie daarentegen opgevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit aliMn
inspecties betreft van de tunnelstructuur. De afdelingen voor rails, bovenleidingen en
communicatie installaties hebben een afzonderlijk inspectieprogramma. Afstemming vindt
pJaats tussen deze afdelingen indien er onderhoud moet worden uitgevoerd. Voor spoor-
bruggen is de inspectiefrequentie ongeveer gelijk aan die van tunnels.

Inspectiemiddelen en Uitvoering
De Zwitserse Spoorwegen hebben speciale trein ontwikkeld waarmee inspecties worden
uitgevoerd. De positie van de trein in de tunnel wordt met laser bepaald. De inspectie zelf is
echter visueel van aard met daarnaast nog mechanisch (kloppen). De resultaten worden
direct met een computer in kaart gebracht.

Toestandsbeoordeling
Bij de beoordeling van de toestand van kunstwerken heeft men goede ervaringen met een
eenvoudige schaal: 1 = goed, 2 = middelmatig en 3 = slecht. Men heeft geen hoge
verwachtingen van meer geavanceerde systemen.
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Databases
De Zwitserse spoorwegen hebben gekozen voor het beheersysteem 'Tunnelcontrol' van
Elektrowatt uit Zurich, dat naar vermeld ook in Duitsland wordt gebruikt. Dit systeem is aan

de wensen van het rayon aangepast. Het beheerssysteem wordt vooralsnog voornamelijk
als database (opslag van inspectiegegevens) gebruikt. Er wordt nog geen gebruik gemaakt
van optimalisatiemodulen ter voorspelling van de veroudering en/of inzage in toekomstige
budgetten.

Tenslotte wordt de lezer verwezen naar bijlage D, waarin een voorbeeld van de wijze van
tunnelbeheer uit dit rayon is opgenomen.

7.3. Interview 2

Datum
Bedrijf
Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

: 11-1-1996
: Bundesamt fur Strassenbau (Zwitserse Rijkswaterstaat)
: Andreas Hofer Dipl.lng. ETH
: Sektionschef (Tunnelbau)
: Montbijoustrasse 40 CH - 3003 BERN
: 004 131322 9470
: 004 11322 8076

Aigemeen
De tunnels van het Rijkswegennet in Zwitserland zijn eigendom van de kantonen (24) en
worden hierdoor ook beheerd.

Doel van het Onderhoud
Het doel van het onderhoud van tunnels is het behoud van de waarde van deze kunstwer-
ken, waarbij veiligheid een voorname factor is.

Organisatie en Onderhoud
Er bestaat geen algemene richtlijn voor het onderhoud van wegtunnels. De tunnels zijn het
eigendom van de kantonen en die zijn verantwoordelijk voor het beheer. De praktijk leert dat
in een kanton met veel nieuwbouw, om budgettaire redenen, minder aan onderhoud wordt

gedaan.

De Bundesamt fUr Strassenbau heeft een begeleidende functie voor de kantonen. Samen
stellen ze inspectieplannen op. Aan de hand van de resultaten van deze inspecties wordt

een lijst met onderhoudswensen en een budget opgesteld. Het Zwitserse parlement beslist
jaarlijks hoeveel geld er ter beschikking komt. Dit geld komt voor 100% uit accijnzen van

benzine en olie. Indien het beschikbaar gestelde geld niet voldoende is, wordt in harmonie
met de kantonen beslist welke onderhoudsprojecten doorgang vinden.
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Frequentie van inspecties
Er is geen vaste regel. Het hangt af van de toestand waarin een tunnel verkeerd. De
frequentie wordt daarom in overleg tussen Bundesamt fur Strassenbau en de kantonen
vastgelegd.

Inspectiemiddelen en uitvoering
De inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke ingenieursbureau's, die de opdracht
van de kantonen krijgen. De manier van inspectie wordt voorgeschreven. Bundesamt fUr
Strassenbau heeft, in tegenstelling tot de SBB, een minder goede ervaring met een inspec-
tievoertuig, waarbij de inspectie alleen visueel en mechanisch (kloppen) wordt uitgevoerd.
Veel meer informatie wordt naar zeggen verkregen door de klassieke methode met o.a.
proefmonstertjes. Het voordeel van een inspectievoertuig is dat de informatie direct in kaart
gebracht wordt met de computer, terwijl dit bij de klassieke methode nog in een rapport
verwerkt moet worden. De voorkeur gaat momenteel echter nog uit naar de klassieke
methode.

Toestandsbeoordeling
Men hanteert een eenvoudige beoordelingsschaal. Wat slecht is moet worden gerepareerd.

Databases
Hofer is persoonlijk niet bekend met beheersystemen uit andere landen, zijn collega's wel.
In eigen beheer wordt gewerkt aan de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen, te
weten STRADA en KUBA (Kunstbauten Databank). Volgens Hofer zijn aan de ontwikkeling
van geautomatiseerde systemen risico's verbonden. Zo dient men zich te realiseren dat
naast de ontwikkeling ook het onderhoud kosten met zich mee brengt. Bovendien zijn de
resultaten die men met een systeem boekt sterk afhankelijk van de personen die ermee
werken. Er is nog geen koppeling met financii:He aspecten in de ontwikkeling van het
beheersysteem opgenomen.

Onderhoud
In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen :

Bedriifsonderhoud
2 keer wassen per jaar (opspattend dooizout en vuil van de lichtbakken verwijderen);
sneeuwruimen;
verlichting en verkeerslichten repareren;
verstopte waterafvoerleidingen repareren;
ventilatoren repareren.

Bouwonderhoud:
in stand houden van de waarde.
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Een groot deel van het besteedbare budget wordt reeds in beslag genomen door het
bedrijfsonderhoud. Om kosten te besparen wordt bij het ontwerp van nieuwe constructies
rekening gehouden met het feit dat tunnels nu eenmaal onderhoud vragen en men dit zo
efficient mogelijk moet kunnen uitvoeren. Zo wordt aandacht besteed aan zaken als
toegankelijkheid kabelgoten, afwatering, brandmelderS en noodstroomvoorziening.
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8. WORKSHOP

Ter afsluiting van de inventarisatie, is door het COB en Intron IMM b.v. een workshop
georganiseerd op 26 februari 1996, met als doer het toetsen van zowel de mate van
volledigheid van de inventarisatie als de herkenbaarheid van en de belangstelling voor een
aantal projectvoorstellen in voorbereiding. Bij. de workshop waren de volgende personen
aanwezig :
ir. W. Colenbrander (Rijkswaterstaat), ir. O. Sanders (Holland Railconsult), ir. B. Rigter
(Rijkswaterstaat, Bouwdienst), ir. G. J. de Koo (SAT Engineering v.o.f.), C. L .M. van der
Ende (SAT Engineering v.o.f.), ir. A. van der Toom (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam),
ir. Carrion Lara (Hoogovens), ing. G. Nawijn (Nederlandse Spoorwegen). De adressen van de
deelnemers zijn opgenomen in bijlage D.

De deelnemers zijn tijdens de workshop mondeling ge"informeerd over de resultaten van de
inventarisatie. Ter informatie zijn de overhead sheets, welke tijdens de workshop zijn
gebruikt. in bijlage C van dit rapport opgenomen. De resultaten van de discussies zijn
onderstaand in korte vorm samengevat.

Beheersystemen
De beheermethodiek dient centraal te staan, geautomatiseerde beheersystemen zijn
slechts een uitwerking van de methodiek en kunnen pas dan worden ontwikkeld als de
methodiek is ontwikkeld.
Er bestaat twijfel omtrent de haalbaarheid en vooral de continui'teit van geautomati-
seerde beheersystemen. De praktijk geeft hiertoe aanleiding. Echter, in het wegbeheer
functioneren beheersystemen naar behoren. Een voorbeeld van een operationeel
beheersysteem in de wegenbouw is IVaN van Rijkswaterstaat.
Het voorspellen van de veroudering van kunstwerken dient zich te concentreren op die
onderdelen waar de grootste risico's zitten. Geadviseerd wordt derhalve om in eerste
instantie geen nadruk te leggen om het ontwikkelen van verouderingsmodellen en de
noodzaak opnieuw te evalueren zodra de meest kritische onderdelen van het beheer van
ondergrondse kunstwerken zijn ge"inventariseerd.
Rijkswaterstaat heeft MOBIS (Management Onderhoud Beheer en Informatie Systemen)
ontwikkeld. Deze software wordt ingezet bij de tunnel onder de Noord, voor het beheer
van de installaties.

Beheer in praktijk
De toestand van kunstwerken wordt bij inspecties (te) vaak slechter beoordeeld dan
objectief bezien te rechtvaardigen is, opdat de kans op onderhoud hiermee toeneemt.

Vanuit het oogpunt van het toekennen van prioriteiten aan onderhoud, is het wenselijk
dat inspectieresultaten door een onafhankelijk bril, met kennis van zaken, worden
beoordeeld. Het ontbreekt momenteel aan middelen om dit op een goede wijze te doen.
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De politiek beslist over de besteding van de beschikbare budgenen. Geconstateerd
wordt dat de beslisser deze beslissingen niet in aile gevallen neemt of kan nemen op
basis van technische gegevens (inspectie resultaten). Om te bereiken dat de instantie
bevoegd met de verdeling van de beschikbare geJden de juiste beslissingen kan nemen,
dienen technische resultaten van inspecties in begrijpbare (economische?) kwantiteiten
te worden vertaald. In dit verband wordt tevens geadviseerd rekening te houden met de
visie van de politiek, de instantie belast met de verdeling van besteedbare gelden, bij de
uitwerking van toekomstige projectvoorstellen. Draagvlak op politiek niveau is hierbij
gewenst.
Budgettering, met als doel inzicht te krijgen in de benodigde middelen op lange termijn,

heeft geen prioriteit. De inschaningen geschieden momenteel op basis van ervaringen

uit het verleden en dat voldoet. Aigemeen wordt gesteld dat het beter is de aandacht te
concentreren op het plannen van inspecties.
In Nederland zijn de meeste kunstwerken eigendom van de staat en derhalve niet
verzekerd. Uitzondering hierop vormt de tunnel onder de Noord, welke door een privaat
consortium wordt geexploiteerd en beheerd. Verzekeringsmaatschappijen hebben belang
bij een goed beheer van kunstwerken. Voor deze tunnel is derhalve dan ook een

handboek beheer en onderhoud opgesteld. dat tot op heden niet openbaar is.
Bij het beheer dient een splitsing te worden aangebracht inzake civiel technisch'e onderd

elen en installaties. Overeenkomstig de bevindingen van de interviews met Zwitserse
tunnelbeheerders. ligt de nadruk momenteel op de installaties. Aigemeen wordt
verwacht dat dit het gevolg is van de alom levende gedachte dat beton een 100 jarige
levensduur heeft. waar of niet waar. Indien beton daadwerkelijk aan de hoog gestelde
verwachting voldoet is het begrijpelijk dat de aandacht van het beheer in eerste
instantie niet naar het civiele technische deel uitgaat. Echter, tunnels worden tot op
heden (waarschijnlijk) conservatief ontworpen. De vraag is gesteld, of er in de toe-

komst ongemerkt meer onderhoudsrisico's gaan ontstaan als ontwerpers de grenzen
van de mogelijkheden gaan verkennen, zoals dat ook in de bruggenbouw is gebeurd.
Een geboortenregister is een nunig instrument voor het beheer van een kunstwerk. Het
legt de toestand van een kunstwerk vast die het gevolg is van een (risico volle) uitvoe-
ring. Het ontbreekt echter aan een achterliggende systeemanalyse. Echter, de ontwerper

heeft in een jonge fase van het ontwerp zo een systeemanalyse uitgevoerd en is bekend
met de risico's. Deze informatie wordt momenteel niet op schrift gesteld en gaat
verloren terwijl de beheerder gebaat is met deze informatie. De situatie zou, zoals een
van de deelnemers het uitdrukte, vergelijkbaar moeten zijn met de normen : beheerre-
gels en toelichtingen.

Beheer initiatieven
Rijkswaterstaatheeft een projectbureau opgericht. genaamd BOP (Beheer Op Peil).
Nadere orientering op de doelstelling en organisatie van dit projectbureau wordt stellig
geadviseerd.
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Monitoring
Monitoring dient een vooraanstaande rol in te spelen in plannen aangaande toekomstig
onderzoek. Het belang van monitoring is tweeledig, in de eerste plaats het vaststellen
van de veiligheid en in de tweede plaatst feed-back voor het ontwerp van nieuwe
tunnels. Afstemming met andere onderzoeken binnen het COB wordt wenseJijk geacht.
Monitoring is. door het langdurige karakter, vaak politiek niet reaJiseerbaar. Echter. juist
bij nieuwe ontwikkeJingen zoals boortunnel lijken er kansen te Jiggen gelet op de in het
geding zijnde veiligheidsaspecten.
Bij inspecties van wegen wordt met succes gebruik gemaakt van een inspectie voertuig.
Ten aanzien van tunnels is er twijfel. Inspectie voertuigen zijn primair voorzien van
plaatsbepalingsinstrumenten en gereedschappen om de installaties te inspecteren.
Indien inspectievoertuigen worden ontwikkeld, dient men echter te streven naar een
koppeling tussen installatie technische en civieltechnische inspectie.

De workshop heeft niet geleid tot concrete projectvoorstellen. Wel is een algemene
behoefte geconstateerd aan een handboek over het beheer van kunstwerken in het
algemeen en tunnels in het bijzonder. Daarnaast bestaat er brede belangstelling voor het
monitoren van projecten, waaronder de Heinenoord tunnel.

53



e ",\",""',\Infton
'..' '

R96117

9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Advies tot het opstellen van een handboek
Op basis van de inventarisatie beschreven in dit rapport en de gesprekken hierover gevoerd
met deskundigen tijdens de workshop, wordt vastgesteld dat het beheer van ondergrondse
bouwwerken (tunnels), is gebaat bij het opstellen van een handboek, waarin de grondslagen
voor een beheermethodiek worden vastgelegd. Het voorstel tot het opstellen van een
handboek wordt primair gerechtvaardigd door de hoge kosten voor de samenleving
verbonden aan onderhoud van kunstwerken. Het is de verantwoording van de beheerder de
juiste onderhoudsmaatregelen te nemen tegen zo gering mogelijke kosten. In dit verband is
het van belang op te merken dat de rekenkamer Rijkswaterstaat als beheerder van vele
kunstwerken er recentelijk op heeft gewezen dat de keuzes voor het onderhoud van
kunstwerken en in dit bijzondere geval de natte bouw, niet goed (kunnen) worden onder-
bouwd. Dezelfde kritiek kan in de toekomst zeker worden verwacht voor tunnels waar,
mede gelet op de Japanse ervaringen, de onderhoudkeuzes aanmerkelijk gecompliceerder
kunnen liggen en het momenteel aan een document ter onderbouwing van de keuzes
ontbreekt. Daarnaast wordt juist in de impulsen van het COB tot een snellere ontwikkelin-
gen op het gebied van ondergronds bouwen wordt aanleiding gevonden het handboek ook
daadwerkelijk op korte termijn te ontwikkelen. Immers, het ondergronds bouwen in
Nederland is, met respect voor de geleverde prestaties tot dusver, nog grotendeels een
onbeschreven blad. Dit biedt de unieke mogelijkheid om, in tegenstelling tot traditioneel
tunnelrijke landen zoals Zwitserland en Japan waar het beheer hoofdzakelijk het gevolg is
geweest van de veroudering van de tunnels, beheer middels een goede methodiek integraal
onderdeel te maken van ontwerp en uitvoering en niet slechts uit het plannen van (achter-
stallig) onderhoud. Op termijn betaalt deze aanpak zich stellig terug.

Infonnatie voor het handboek
Het algemene stappenplan voor het beheer van kunstwerken, dat beschreven is voor het
beheer van kunstwerken in hoofdstuk 2, kan dienen als onderlegger voor het op te stellen
handboek. Geadviseerd wordt verder gebruik te maken van bestaande handboeken, zoals
het handboek Erhaltung Tunelbauwerken, Onderhoudkunstwerken NI en het handboek over
het beheer van de tunnel onder de Noord, mits openbaar. Tenslotte wordt aangeraden
kennis te nemen van demonstratie project no.71 van de Federal Highway Administration en
de inhoud van bestaande geautomatiseerde beheersystemen.

Componenten die onderdeel moeten uitmaken van het handboek
Deze inventarisatie heett aangetoond dat de volgende componenten in geen geval mogen
ontbreken in het op te stellen handboek:
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Insoectiemethodiek
In dit rapport is gesteld dat kunstwerkbeheer valt of staat met de beschikbaarheid van de
juiste informatie over de toestand en de ontwikkeling in de toestand van kunstwerken. Het
verzamelen van de juiste informatie dient dan ook het vertrekpunt te zijn voor het hand-
boek. Vastgesteld is dat het op dit onderdeel ontbreekt aan eenduidige richtlijnen voor de
beschrijving van kunstwerken (opdeling van kunstwerken in te inspecteren onderdelen) en
eenduidige definities omtrent de toestand waarin het kunstwerk zich bevindt (hoofdstuk 5).
Verschillende methodes worden in de literatuur beschreven en de voor- en nadelen vergele-
ken. Geadviseerd wordt deze methodes te vergelijken en de waarde te beoordelen voor de
Nederlandse situatie. Bij dit alles dient men zich immer te realiseren dat er een relatie moet
worden gelegd tussen enerzijds de gewenste informatievraag van de beslisser en anderzijds
de (beperkte) mogelijkheden (informatie aanbod) van de inspecteur, zeker bij ondergrondse
bouwwerken.

Beoordefina insoecneaeaevens
De waarnemingen gedaan door inspecteurs dienen door deskundigen te worden geTnterpre-
teerd en op ernst en aard geclassificeerd. De ervaringen in Japan leren dat dit voor tunnels
bijzonder complex kan zijn en de inzet van ondersteunende technieken (expertsystemen)
uitkomst kan bieden. Bij essentieel onderdelen kan tevens de ontwikkeling van een veroude-
ringsmodel, ter beschrijving van de toestand van een onderdeel in de tijd, een belangrijk
hulpmiddel zijn voor het beheer.

Plannina
Onderhoudsactiviteiten van ondergrondse bouwwerken vereisen, nog meer dan gebruikelijke
kunstwerken, een gedegen planning en voorbereiding. Een handreiking tot het plannen van
deze activiteiten is opgesteld in Zwitserland. Geadviseerd wordt de planning van onderhoud
onderdeel te maken van het handboek.

Nota van toelichtina ontwero uitaanasounten beheer ontweroer
Kennis, afwegingen en beoordelingen van de ontwerper inzake beheerrisico's van het
ontwerp dienen expliciet te worden omschreven, bijvoorbeeld in een nota van toelichtingen.

Geboortecertificaat
De bouw van een kunstwerk is, in termen van toekomstig beheer, een risicovolle fase.
Tijdens de uitvoering kunnen verschillen ontstaan tussen de in het ontwerp vastgelegde
uitgangspunten en de werkelijkheid. Deze verschillen dienen te worden vastgelegd in een
geboortecertificaat, inclusief een beschrijving van de verwachting over de gevolgen van de
ontstane afwijkingen.

55



' '-.""":-""""'''''

Irifton,.
R96117

Koooe!inQ beheer bestaande en ontwero nieuwe kunstwerken

De ervaringen met het beheer van bestaande kunstwerken vormen een belangrijke bran van
informatie voor nieuwe ontwerpen. Zo kan ondermeer door het leren van fouten in het
verleden worden bespaard op toekomstig onderhoud. Dit eenvoudige principe blijkt echter in
de praktijk slechts te functioneren indien op voorhand de daarvoor benodigde informatie ook
daadwerkelijk wordt onderheid en verzameld. Geadviseerd wordt om ter voorbereiding op
het handboek een inventarisatie uit te voeren, middels een delphi servey, naar de voornaam-
ste knelpunten in ondergrondse bouwwerken.
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Bijlage A. SAMENV ATTINGEN LITERA TUUR

Risk-based bridge management: optimization and inspection scheduling (March 1994)

M. Cesare; Applied Research Associates, Raleigh, NC 27615, U.S.A.
J.C. Santamarina; Department of Civil Engineering, University of Water/oo, Water/oo, ON
N2L 3GI, Canada.
C.J. Turkstra; Turkstra Lumber Ltd., Stoney Creek, ON L9A 3S6, Canada.
E. Vanmarcke; Department of Civil Engineering and Operations research, Princeton Univer-
sity, Princeton, NJ 08544, U.S.A.

Bridge management based on reliability methods permits the selection of the set of repair
projects that minimizes the total network risk in a planning horizon. This approach,
previously proposed by the authors, uses the Markovian model for the decay of structural
components, evaluates the overall reliability of the bridge as a system, and computes risk
by taking into consideration the consequences of reduced function. This paper presents
important additional aspects of risk-based bridge management. First, genetic algorithms are
proposed as an alternative optimization strategy; small and large bridge networks are
solved, guiding the solution towards minimum risk. Second, Markovian transition' matrices
for deterioration and post-inspection Bayesian updating are combined to schedule inspec-
tions so that the overall reliability of the bridge network is maximized for a given inspection
budget. Results from a simulation study using a real bridge network are presented and
compared with current inspection practice.

Key words: bridge management, reliability, risk assessment, optimization, inspection
scheduling.

+++++

Bridge management policy using cost analysis (November 1994)

J. de Brito; Assistant Professor 1ST, technical University of Lisbon,Portugal.
F.A. Branco; Associate Professor of Civil Engineering 1ST, Technical University of Lisbon /
Director, University Structures Research Centre fCMEST}, Portugal.

Structural deterioration and lack of functionality have led to important investments in bridge
rehabilitation in past years. Bridge management systems that initially presented only
technical activities are now developing decision criteria to help the rationalization of
decisions for bridge maintenance and rehabilitation.
This Paper presents a global cost analysis for use as a decision criterion within a bridge
management system. It makes it possible to calculate all the costs of a bridge, from its
design to its demolition/replacement, including the functional costs and the benefits
associated with its service life. Based on a long-term analysis, several options of mainte-
nance/repair actions can be compared, and sensitivity of certain critical factors are possible.
+++++
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Reliability-based bridge design and life cycle management with Markov decision processes
(October 1994)

Zongwei Tao; Department of Civil Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore,
MD 21218, U.S.A.
Ross B. Corotis; Department of Civil Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore,
MD 21218, U.S.A.
J. Hugh Ellis; Department of Geography and Environmental Engineering and Department of
Civil Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, U.S.A.

A Markov Decision Process-based (MOP) modelling approach is used to identify optimal
structural designs and their associated maintenance policies. This approach has the
desirable attributes of capturing the dynamics of the coupled structural design/maintenance
problem while yielding a mathematical model that is computationally tractable. Implicit in
the MOP is the computationally and theoretically useful choice of modelling the dynamics of
structural performance and maintenance actions as two related but separate processes.
Structural resistance deterioration due to corrosion and stochastic structural loading are
modelled in the MOP as a "self-transition" process, that is, a process that models structural
performance without maintenance intervention. A suite of maintenance actions and their
associated costs constitute the core of the "decision effect" process. These two processes,
made computationally operational through the development of self-transition and decision
effect matrices, are then combined into a joint transition matrix, with which we can model
the effects of maintenance actions on bridge performance and costs. Initial designs and
their minimum expected, discounted lifetime are identified with the MDP for a two girder
bridge.

Key words: bridges, cost, maintenance, management, Markov process, optimization,
probability, reliability, structures
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Flexible Extraction of Practical Knowledge from Bridge Databases (1994)

Yoram Reich; Senior Lecturer, Department of Solid Mechanics, Materials and Structures,
Faculty of Engineering, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel.
Steven J. Fenves; Sun Company University Professor, Department of Civil Engineering,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213.

Hon. M. ASCE, Eswaran Subrahmanian; Senior Research Scientist, Engineering Design
Research Center, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213.

Bridge databases contain significant information that can assist in future bridge manage-

ment decisions. The effective utilization of this information requires facilities for the flexible
extraction of usable knowledge in the form practitioners can use. We propose machine
learning technology as a means to perform this knowledge extraction and to support the

maintenance of bridge database information. An integrated system is proposed for suppor-
ting practitioners in the practical use of this technology.

+++++

Bridge Evaluation Using A Hybrid Information System (1994)

John L. Wilson; Professor of Civil Engineering, Associate Director - Research, A TLSS,

Lehigh University, Bethlehem, PA 18015.
Stephanie J. Wagaman; Research Engineer, NSF Center for Advanced Technology for Large

Structural Systems fA TLSS), Lehigh University, Bethlehem, PA 18015.

The objective of this paper is to discuss the development and implementation of a hybrid
system consisting of a rule-based information system and hypermedia technology for use
by inspectors and engineering in bridge evaluation. BRIDGE-FIX~ (Bridge-fatigue inspection

E~pert) is a knowledge-based system intended to aid the practising professional in fatigue

inspection and evaluation of steel I-girder bridges, a type of bridge particularly susceptible

to distortion-induced fatigue. Hypermedia technology organizes information in a manner
which allows users to access it easily and efficiently. The combination of these two
technologies will provide a new tool that will enable practitioners to perform bridge
evaluations more effectively and reliably.
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Towards Structural Strength and Safety Evaluation within Bridge Management Systems
(1994)

George Hearn; Asst. Professor, Department of Civil, Environmental & Archaeological
Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Dan M. Frangopol; Professor, Department of Civil, Environmental & Archaeological Enginee-
ring, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Milan Chakravorty; Graduate Research Assistant, Department of Civil, Environmental &
Archaeological Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.

Bridge management systems being implemented by transportation departments in the
United States are limited in their ability to consider structural strength and safety when
preparing recommendations for maintenance operations. An ability to assess strength and
safety can be made a part of management systems by a proper selection of data and the
integration of established analytical approaches. This paper briefly reviews the capabilities
of bridge management systems and outlines an approach to the evaluation of strength and
safety within management systems.

+++++

Evaluation of Projects for Rehabilitation of Highway Bridges (January 1994)

J.G. Sobanjo; Civil Engineer, California Department of Transportation, P.O. Box 942874,
Sacramento, CA 94274-0001.
George Stukhart; Associate Professor, Department of Civil Engineering, Texas A&M Univer-
sity, College Station, TX 77843.
Ray W. James; Associate Research Engineer, Texas Transport Institute, Texas A&M Univer-
sity, College Station, TX 77843.

This paper presents a decision-support system for selecting the best set of strategies
(projects) for bridge rehabilitation and replacement on a highway network, specifically
during a long-range planning in the bridge funding needs for budgeting and legislative
purposes. The proposed methodology recognizes the following aspects of the decision
problem faced by the bridge engineer: (1) Multiple-attribute nature of bridge deficiencies; (2)
risk impact of the predicted deterioration of the bridge; and (3) uncertainty due to the
subjectively estimated decision variables. Based on a systems approach, the decision theory
concepts of multiple criteria decision making (MCDM), utility theory, and decision making
under risk IDMUR) are applied in formulating a decision-support system, with the estimates
of the decision variables represented as fuzzy numbers. Modelling the predicted deteriorated
state (condition) of the bridge as state fuzzy probability vectors, the feasible strategies for
bridge rehabilitation and replacement are evaluated under each probable state of the bridge.
The evaluation of projects at each bridge site is based on the possibility distributions of the
expected fuzzy utilities, which are computed as a benefit index of each feasible strategy.
An example application is also described to illustrate the application of this decision-support
system.
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Markovian Models for Bridge Maintenance Management (January 1994)

William T. Scherer; Asst. Professor, Department of Systems Engineering, University of
Charlottesville, VA 22903.
Oouglas M. Glagola; Research Scientist, ADROIT Systems Inc., 209 Madison Street,
Alexandria, VA 22314.

The typical infrastructure maintenance decision-making environment involves multiple
objectives and uncertainty, and is dynamic. One of the most commonly used infrastructure
models is a Markov decision process (MOP). MOP models have been applied to numerous
sequential decision-making situations involving uncertainty and multiple objectives,
including applications related to infrastructure problems. In this paper we explore the use of
Markov models for bridge management systems. In particular, we explore two critical
issues associated with the use of MOP models. The first involves state-space explosion,
one of the most common problems with MOP models. We address the issues of state-space
cardinality and present approaches for dealing with the complexity. The second issue with
MOP models is the compliance with the Markovian property. With both issues we use the
Virginia bridge system and data to illustrate concepts. Our research indicates that MOPs are
a powerful and useful technique for bridge management systems; however, the data
collection for repair and maintenance history can be improved in order to build more
accurate and complete MOP-based models.

+++++

Risk-Based Bridge Management (September 1993)

M. Cesare; Applied Research Associates, Raleigh, NC 27615, U.S.A.
J.C. Santamarina; Department of Civil Engineering, University of Waterloo, Waterloo, ON
N2L 3GI, Canada.
C.J. Turkstra; Turkstra Lumber Ltd., Stoney Creek, ON L9A 3S6, Canada.
E. Vanmarcke; Department of Civil Engineering and Operations research, Princeton Univer-
sity, Princeton, NJ 08544, U.S.A.

This paper outlines a methodology for bridge project selection based on reliability methods
and optimization procedures. which could serve as part of a bridge management system.
The Markovian model is used to decay the structural components. Then, a reliability index
is determined for each element using either subjective assessment or first-order reliability
methods. The overall reliability of the bridge is calculated as a system reliability by combin-
ing the individual reliability of the components in a series system. Risk is obtained from the
reliability of the bridge and the consequence of closure. Repairs can be modeled in any
year. The optimum set of repairs is defined as that which minimizes the total network risk
in the planning horizon. Methods for finding the optimum set of repairs are discussed, and a
near-optimum algorithm is selected.
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The Pontis Bridge Management System (1993)

Paul D. Thompson; Cambridge Systematics Inc., 222 Third Street, Cambridge, MA 02142.

A committee of the Federal Highway Administration and six of the United States has
completed a network-level bridge management system, called Pontis, to optimize budgets
and programs for the maintenance and improvement of each states's full inventory of up to
47,000 structures. The system includes several important innovations in bridge inspection
procedures, life-cycle cost estimation, economic optimization and software engineering. It
has a very high level of flexibility and adaptability to the needs of diverse agencies, and is
designed to be continually enhanced over the years to add still more capabilities and to
incorporate new technological developments. All fifty of the states, and numerous local,
federal, and international agencies, have requested the package for evaluation. It is
expected that most of the states will begin full-scale adoption of the system by 1995.

+++++

Level of Service in Bridge Management Systems (1993)

Wendy E. Zamborsky; Graduate of the Civil Engineering Department at Carnegie Mellon
University, May 1993.
Sue McNeil; Associate Professor, Department of Civil Engineering at Carnegie Mellon Univer
sity, Pittsburgh PA 15213.

The Federal Highway Administration's Sufficiency Rating is not adequate for evaluating
bridges. It ignores fundamental bridge characteristics and is far too subjective. The Level of
Service (LOS) Rating is less subjective and complies with the user's needs. Although the
proposal of LOS was rejected by most states, a few states use their own form of LOS. This
paper evaluates the LOS Concept.

+++++
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An Application of Scour Hazard Analysis and Management (1993)

Dimitri A. Grivas; Department of Civil and Environmental Engineering, Rensselaer Polytech-
nic Institute, Troy, NY 12180-3590.
Keith E. Giles; Department of Engineering Services, New York State Thruway Authority,
200 Southern Blvd., P.D.Box 189, Albany, NY 12209-0189.
Ernest Holmberg; Department of Civil and Environmental Engineering, Rensselaer Polytech-
nic Institute, Troy, NY 12180-3590.

A phased study for the assessment of bridge scour vulnerability is presented. Its objective
are to: (a) initiate a field assessment programm, (b) establish data handling capabilities, (c)
identify uncertainties in the scour prediction process, and (d) determine whether existing
statistical models can be modified to improve scour predictions at New York state Thruway
Authority (NYSTA) bridge crossings.

+++++

Implementation of the Indiana Bridge Management System (1993)

Lisa C. Gion; Research Assistant, School of Civil Engineering, Purdue University, West
Lafayette, IN 47907.
Justin Cough; Programmer, School of Civil Engineering, Purdue University, West Lafayette,
IN 47907.
Kumares C. Sinha; Professor, School of Civil Engineering, Purdue University, West
Lafayette, IN 47907.
Robert E. Woods; Roadway Management Engineer, Indiana Department of Transportation,
Indianapolis, IN. 46204

Management of a bridge system involves a complex decision-making process. A compre-
hensive bridge management system provides a set of tools that aid in this process by
selecting improvement projects, estimating costs, prioritizing projects, and so on. Such a
system has been developed by the Indiana Department of Transportation (lNDOT), in
cooperation with the Joint Highway Research Project (JHRP) at Purdue University. This
paper presents a discussion of the computer packages developed for implementing the
Indiana Bridge Management System (lBMS).
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An Overview of Markovian Models for Bridge Management Systems (1993)

William T. Scherer; Department of Systems Engineering, University of Virginia, Charlottes-
ville, VA 22903.
Douglas M. Glagola; ADROIT Systems Inc., 209 Madison Street, Alexandria, VA 22314.

The typical infrastructure maintenance decision-making environment involves multiple objec-
tives, uncertainly, and is dynamic. One of the most commonly used infrastructure models,
which captures these qualities, is a Markov Decision Process (MOP). In this paper we
explore two critical issues associated with the use of MOP models. The first involves state-
space explosion, one of the most common problems with MOP models. We address the
problem of state-space cardinality and present approaches for dealing with the complexity.
The second issue with MOP models is the compliance with the Markovian property. With
both issues we use the Virginia bridge system data to illustrate. .the concepts and the
validity of the MOP approach.

+++++
Automated Generation of NBIReporting Fields from Pontis BMS Database (1993)

George Hearn; Asst. Professor, Department of Civil, Environmental & Archaeological
Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Dan M. Frangopol; Professor, Department of Civil, Environmental & Archaeological Enginee-
ring, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Milan Chakravorty; Research Assistant, Department of Civil, Environmental & Archaeologi-
cal Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Scott Myers; Research Assistant, Department of Civil, Environmental & Archaeological
Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.
Brian Pinkerton; Bridge Management Engineer, Colorado DOT, 4201 E. Arkansas Av.,
Denver C080222.
A. Joseph Siccardi; Staff Bridge Engineer, Colorado DOT, 4201 E. Arkansas A v., Denver
C080222.

Methods to generate National Bridge Inventory (NBII condition ratings for deck (Field 58),
superstructure (Field 59), substructure (Field 60) and culvert (Field 62) from the bridge
database of the Pontis bridge management system (BMS) have been developed. The BMS
coding format for bridge inspection data uses elements and condition state definitions
which are not compatible with NBI reporting fields and rating scale. A translation of data
from BMS coding to NBI coding is possible by linking BMS elements to corresponding NBI
fields and mapping BMS condition states to the NBI rating scale. Methods for NBI gener-
ation are now available and have been calibrated against data gathered by Colorado DOT in
their test of Pontis BMS in 1992.
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The State of the Art of Bridge Management Systems (1993)

Dixie T. Wells; Department of Systems Engineering, University of Virginia, Charlottesville,
VA.
William T. Scherer; Department of Systems Engineering, University of Virginia, Charlottesv-
ille, VA.
Jose P. Gomez; Virginia Transportation Research Council, Charlottesville, VA 22903

The development of Bridge Management Systems, and Pontis in particular, requires states
to change many of their traditional inspection and record-keeping procedures. If these are
changed, states can expect an improved bridge network without additional expense. At the
same time, the Federal government must specify guidelines so that the life cycle perspec-
tive is maintained in all future phases of bridge, and eventually transportation, management
systems.
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DOELSTELLING
INVENTARISATIE / WORKSHOP

~DOELSTELLING INVENTARISATIE
. Verkennenstand van zaken beheer

kunstwerken
. Formuleren projectvoorstel(len)

~DOELSTELLING WORKSHOP
. Toetsenvolledigheid inventarisatie
. Toetsenherkenbaarheid projectvoorstel(len)

. illJ.() .a. >.

m
~:

m
~m

m
0
<m
~~m

~C

~~m

m

~~~0

~~~~~~m

~0

BEHEER VAN
KUNSTWERKEN

WORKSHOP

r,::::1 iJ,:,. ,~
>.fiI.'~.~."".

~ INLEIDING
. Kennismaking met COB
. Ooelstelling inventarisatie/workshop
. Voorstellen deelnemers workshop

~ INVENTARISATIE
. Presentatie werkwijze en resultaten
. Oiscussie

~ PROJECTVOORSTELLEN
. Herkenbaarheid/PrioriteiWoliedigheid

. illJ. $).&. .>.

Inventarisatie

1---

---" .._-.---- -~----

"--"

KENNISMAKING COB
~ IMPULSPROGRAMMA
~ ORGANISATIE
~ UITVOERINGSPROGRAMMA

. Construeren, beheer en onderhoud
(Ontwerpen van veilige, duurzame en
economisch te onderhouden tunnels)

.

.

.

.lliJ.~.~. ).
I

.

--



VOORSTELLEN DEELNEMRS
~ dr.ir.Theo AM.Salet
~ Intron
~ ---------------------------
~ Ontwikkeling software FEMMASSE
~ Senior consultant, voornamelijk betrokken

bij grote civiele werken.Piet Hein en Wijker tunnel
. Botlek tunnel

.~OresuodjunneJ n______----------
, ill, iD 'A' .>,

_. -~._._-

, - -------

1-.

RESULTATEN
-Beheer in verleden en heden-

~ TOENEMENDE BELANGSTELLING
VOOR BEHEER
. Omvang onderhoud
. Rechtvaardiging onderhoud
. Eisen samenleving

~ KENMERKEN HUIDIGE BEHEER
. Eenvoudige, praktische aanpak
. Geen aandacht duurzaamheid in ontwerp
. Herstel tot oorspronkelijk nivo

,ill, U.';A'.),

INVENTARISATIE
-Werkwijze-

~ Doelstellingen
. Verkennen stand van zaken beheer

kunstwerken
. Formuleren projectvoorstel(len)

~ Werkwijze
. Literatuurstudie
. Interviews
. Workshop

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

'illJ' :;O'.&.' ),

'I

~ r----

RESULTATEN
-Beheer in toekomst-

1---

~ Beheer dient te worden tot een geheel van
technische activiteiten op component nivo,
onder1ing afgestemd en economisch
uitgebalanceerd, opdat een kunstwerk de
bedoelde functie(s) voor een bepaalde
periode kan blijven of gaan vervullen met
voldoende veiligheid, bruikbaarheid en
duurzaamheid.
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RESULTATEN
-Beheer in toekomst- BEHEERSYSTEMEN

~ Rationele aanpak (stappenplan) :
. Beschrijf functies geheel en onderdelen
. Definieer doelstellingen
. Definieer relaties tussen gebeurtenissen en

de gevolgen voor het kunstwerk
. Definieer onderhoudsregels per onderdeel
. Afstemmen onderhoud

(Bron : van der Toom)

~ Een beheersysteem is een
geautomatiseerde, objectieve, rationeel en
systematische benadering om activiteiten
gerelateerd aan ontwerp, onderhoud en
vervanging van kunstwerken vitaal voor de
infrastructuur, te organiseren opdat de
gestelde beheerdoelen worden
gerealiseerd.
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BEHEERSYSTEMEN

---
-Proces beheersing-

C PLANNEN

~
(Netwerk nivo) ,.

O'
.

IMPlEMENTEREN

(Project nivo)

BEHEERSYSTEMEN
-Netwerk nivo-

~ DOELSTELLINGEN
. Toegankelijk inspectiegevens
. Vertaling (onzekere) technische zaken naar

economisch kwantificeerbare grootheden
. Economische evaluatie en optimalisatie

~ RESULTAAT
. Inzicht toekomstige budgetten
. Meer jaren plannen.Optimale besteding beschikbaar budget

. illJ.l]).&. ).
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MONITORING

(Component nivo)
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BEHEERSYSTEMEN
-Systeem componenten-

[
.

.--

L~~l~:~ ~\
SElECTIE

IINTE~~
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INTERVIEWS
~ ZWITSERLAND

. Traditioneel beheer op projectnivo, soms met
inzet mode me middelen bij spoortunnels

. Gescheiden onderhoudsprogramma's tunnel,
rials,bovenleidingen en communicatie

. Onderhoudsbudgetten afhankelijk van
nieuwbouw activiteiten

. Wisselende verwachtingen omtrent
beheersystemen

.-Groot-deel-bu.~ge~:~oF-bedr~f6onderhGud
. illJ. t» . ...) .
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BEHEERSYSTEMEN
-Project nivo-

~ DOELSTELLING
. Ondersteuning beheerder bij planning en

voorbereiding onderhoudsprojecten korte
termijn

. Eenduidige en systematische inspectie

~ RESULTAAT
. Controle onderhoudswerkzaamheden.Budget bewaking

~-
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PROJECTVOORSTELLEN
~ PLANNEN

. Opzetten beheersysteem op netwerk nivo

- Relevant bij grote omvang
- Nieuwe ontwikkeling of bestaand systeem?

. Ontwikkelen handboek/expertsysteem

- Splitsen in tunnel, rails, leidingen etc.
- Multidisciplinair opzetten
- Delphi survey schade oorzaken

. Ontwikkelen voorspellende modellen

. clJ. :\9.a. ).
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PROJECTVOORSTELLEN
~ IMPLEMENTEREN

. Ontwikkelen gereedschap voor
beheersysteem op project nivo
-Inspectie treinlwagen
- Databank onderhoudsmethoden
-Inspectie handboek tunnels
- CAD en planning programma's

. Onderwijs

. Demonstratieproject
-_._--
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PROJECTVOORSTELLEN
~ MONITOREN

. Geographical Information System (GIS)

. Geboortecertificaat (QC)

. Demonstratie projecten

. Verificatie voorspellende mode IIen
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8edrijf linstelling
Persoon
Functie
Afdeling

Adres

Tel
Fax

8edrijf linstelling

Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

R96117

Bijlage C. LlJST MET NUTTIGE ADRESSEN EN CONTACTPERSONEN

: 588 CFF FF5 (Zwitserse 5poorwegen)
: Hugo Inglin Dipl.lng. ETH
: Hoofd TiefbaulTunnelbau
: Hauptabteilung Bau Kreis /I
: Schweizerhofquai 6, CH-6002 LUZERN

: +41 512273094
: +41 512 273739

: Bundesamt fOr Strassenbau (Zwitserse Rijkswaterstaat)
: Andreas Hofer Dipl.lng. ETH
: Sektiehoofd tunnelbau
: Montbijoustrasse 40 CH - 3003 BERN
: +41 31322 9470
: +41 1322 8076

TU Delft Werkgroep 800
Prof. ir. P. CHA. Malataux
Kanaalweg 2b
2628 E8 DELFT
tel 015 2783354

Nederlandse vereniging voor doelmatig onderzoek
Ir. J. Bakker

Postbus 266
2270 AG Voorburg
tel. 070 300 15 85
fax 070 300 15 90

NVvB

Postbus 2025
3500 HA Utrecht
tel. 030 2356310

VOA
Pelmolenlaan 18q
3447 GW Woerden
tel. 0348 414566

Intergraph software solutions

tel. 023 56 66333
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Deelnemers workshop
Bedrijf/instelling : Rijkswaterstaat
Persoon : ir. W. Colenbra:rider
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijflinstelling
Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijf/instelling
Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijflinstelling
Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijflinstelling
Persoon
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijflinstelling
Persocn
Functie
Adres
Tel.
Fax

Bedrijflinstelling
Persoon
Functie
Adres

: Postbus 20000, 3502 LA Utrecht
: 030 2857731
: 0302883103

: Holland Railconsult
ir. o. Sanders

: Postbus 2855, 3500 GW Utrecht
: 030 2359111
: 030 2314647

: Rijkswaterstaat, Bouwdienst
: Dhr. Rigter

: Postbus 20000, 3502 LA Utrecht
: 030 2857600
: 030 2883103

: SAT Engineering v.o.f.
: ir G.J. de Koo

: pia Postbus 173, 1620 AD Hoorn

: SAT Engineering v.o.f.
: Dhr. ClM v.d. Ende
: pia Post bus 146
: 3130 AC Vlaardingen

: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
: ir. A. van der Toorn

: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

: Hoogovens IJmuiden 3G, 14
: ir. Carrion Lara

: Postbus 10000, 1970 CA IJMUIDEN



Tel. : 0251 491327
Fax : 0251 470000

Bedrijf/instelling : Nederlandse Spoorwegen, RIB
Persoon : ing. G. Nawijn
Functie
Adres : Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
Tel. : 030 2359111
Fax : 030 2314647

Bedrijf/instelling : CUR/COB
Persoon : ing. P. Kole
Functie : Postbus 420, 2800 AK Gouda
Adres : 0182 539600
Tel. : 0182 530046
Fax

Bedrijf/instelling : Intron SME
Persoon : dr.ir. T.A.M. Salet
Functie .
Adres : Postbus 226, 3990 GA Houten
Tel. : 030 63 79580
Fax : 030 63 79680
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Bijlage D. VOORBEELDEN BEHEER ZWITSERLAND

A1 Einleitung

Der Beschluss zur DurchfGhrung systematischer
Erhaltungsplanungen fur Bahntunnels wurde bei
den SBB anfangs der 80er Jahre gefiHlt.

Damit wurden insbesondere die Beurteilungskrite-
rien fUr den ganzen Bereich der SBB vereinheit-
licht, was einen objektiven Quervergleich des Bau-
werkszustandes der Tunnels erst ermoglichte. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass dies bei uber 250 be-
stehenden Tunnels auf dem SBB-Streckennetz mit
yon nicht zu unterschatzender Bedeutung ist.

Mitte der 80er Jahre wurde auf der Basis der SIA-
Empfehlung 169 (Ausgabe 1987) [1] mit der Aus-
arbeitung einer SBB-internen Weisung zur syste-
matischen Oberwachung, Inspektion und Beurtei-
lung der Tunnels begonnen. Diese Weisung ist seit
1988 in Kraft.

Aufgrund dieser Weisung wurden die Pflichtenhef-
te zur Durchfuhrung der Inspektionen im Kreis II
ausgearbeitet [8]. Darin sind die einzelnen Aufga-
benbereiche detailliert mit den beteiligten Fach-
diensten festgelegt und geregelt. Die Pflichtenhef-
te bilden seither die Basis fur die Planung und
Durchfuhrung aller Erhaltungstatigkeiten.

Die Gesamtverantwortung fUr die Anlagen (Tun-
nelbauwerke) und somit fur die Oberwachungen
und Inspektionen liegt bei den Bauregionen
(Bau R). Fur die technische Beurteilung der Objek-
te und fUr die spatere Durchfuhrung yon Erneue-
rungsarbeiten ist hingegen der Ingenieurbau der
Kreisdirektion (lb-TT) zustandig.

Diese Konstellation .zeigt, dass zur Vermeidung
yon Grauzonen zwischen der Inspektionsdurch-
fUhrung und dertechnischen Beurteilung des Bau-
werkszustandes eine klar abgegrenzte Organisa-
tion mit eindeutiger Zuweisung der Verantwort-
lichkeiten aufgebaut werden musste.

Mit den Inspektionen wurde 1991 b~gonnen. Wah-
rend den beiden ersten Jahren wurden diese im
Sinne eines Gross-Versuches durchgefuhrt, und
ab 1993 konnte mit den eigentlichen Inspektionen
gestartet werden.

Die heute angewandte Methodik zur Inspektions-
durchfuhrung erreicht einen sehr hohen AusfUh-
rungsstandard. Das Vorgehen wird aufgrund neu-
er Erkenntnisse und Gerateentwicklungen laufend
verbessert. Beispielsweise werden im EDV-Be-
reich mit neuen Software-Programmen oder ver-
besserten Speicherkapazitaten im Hardware-Be-
reich laufend zusatzliche Moglichkeiten geschaf-
fen. Schon aus diesen Grunden wird ein definitiver
Endstand nie erreicht.

Die im folgenden beschriebene Oberwachung und
die daraus resultierende Erhaltungsplanung ent-
spricht dem Vorgehen im SBB-Kreis II. Dies gilt
vorlaufig noch nicht fur das gesamte Streckennetz
der SBB, da vor allem im Bereich der Realisierung
und Umsetzung in die Praxis bei den drei Kreisdi-
rektionen noch recht unterschiedliche Ausfuh-
rungsstandards vorhanden sind.



A2 Normen - Weisungen - Pflichtenhefte

A2.1 SIA 169 und Weisung
GD-SBB

Ais Grundlage fUr die Weisung uber die Erhal-
tungsplanung der Tunnelbauwerke dient die SIA-
Empfehlung 169, Ausgabe 1987 'Erhaltung von
Ingenieurbauwerken'[1 ).

Fur die Arbeiten der Oberwachung, des Unterhalt
und der Erneuerung (vgl. auch Kap. 2 und Anhang
C) werden die Zustandigkeiten und Verantwort-
lichkeiten SBB-intern geregelt.

Die Weisung umfasst die verschiedenen Oberwa-
chungsarten wie :

Daueruberwachung
Zwischeninspektionen
Hauptinspektionen
Sonderinspektionen

und legt gleichzeitig die Zustandigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten fur die verschiedenen Bereiche
(Bauregionen, Fachdienste, Ingenieurbau) fest.

A2.2 Pflichtenheft SBB Kreis-
direktion II

Das aufgrund der GD-Weisung fur die Kreisdirek-
tion II erstellte Pflichtenheft behandelt zur
Hauptsache die Hauptinspektion und regelt de-
tailliert Zustandigkeit und Verantwortung der Be-
teiligten. 1mweiteren hilft es, das Vorgehen bei der
Oberwachung der Tunnelbauwerke und die Krite-
rien fur die Beurteilung zu vereinheitlichen.

In Erganzung zur Weisung werden im Pflichtenheft
die Daueruberwachung, die Zwischeninspektion
und die Sonderinspektionen nur kurz behandelt.

Die Hauptinspektion der Tunnelbauwerke ist die
umfangreichste systematische Inspektion und

Organisation, Begriffe und Zustandigkeit

Erhaltung

Oberwachung Unterhalt Erneuerung

W.nungPeriodische

II
18etrlebli.Daueruber-

II
Uberwa- ene, u~w.cnung

chung
8"h,IU

InsQndset.

tB:~I~her I IVerstarkung
Unterhaltl

Ersaa

0 ~~
'

~

_m

I B.luR II Ib-TT I ~TT
ssa ~: C;

SauR : ~ Zustanaigtelt~ . l(oord~".tlonIT.'minkontroll.: Ib-TT

- . Org.nlutloniOurchfuhrung:Sau A

Figur A. 1:Zustandigkeiten fiir die Durchfiihrung der Er-
haltungsaufgaben

wird normal!,!rweise aile 5 Jahre durchgefUhrt. Sie
hat zum Ziel, Mangel, Beschadigungen und Veran-
derungen an Bauwerken oderderen unr:nittelbaren
Umgebung, welche Sach- oder Personenschaden
nach sich ziehen kennen, rechtzeitig zu erkennen.

Mit anderen Worten: Mit der Hauptinspektion wer-
den aile Bauwerksteile auf ihre Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit hin gepruft. Die Haupt-
inspektion soli daruber hinaus gleichzeitig meg-
lichst viele fur die Erhaltungsplanung erforderli-
chen Angaben liefern. 1m Rahmen dieser Inspekti-
on werden die Gewelbe- und Portalbereiche unter-
sucht, also das eigentliche Tunnelbauwerk. Das
Gleisbett selbst und die Fachdiensteinrichtungen
werden nur visuell beurteilt. Eine eingehendere
Kontrolle dieser Installationen erfolgt durch die
Fachdienste seiber.
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A3 Randbedingungen und
organisatorische Abwicklung

A3.1 Randbedingungen fur die
Durchfuhrung der Haupt-
inspektionen

Von den 125 Tunnels der Kreisdirektion IIsind ca.
37 Kilometer Einspurtunnel und ca. 46 Kilometer
Doppelspurtunnel. Die altesten Objekte sind uber
120 Jahre alt, das durchschnittliche Alter betragt
90-100 Jahre.

Der gr6sste Teil der Tunnelverkleidungen besteht
aus Natursteinmauerwerk. Die Zustandsuntersu-
chungen der yom Dampfbetrieb her mehrheitlich
verrussten Natursteinmauerwerke sind im Ver-
gleich zur Untersuchung yon jungeren Tunnels mit
Betoninnenschale bedeutend aufwendiger.

Die Hauptinspektionen unterliegen den Randbe-
dingungen des Bahnbetriebes. In der Regel stehen
fUr die DurchfUhrung nur Nachtintervalle zur Ver-
fUgung, da die dazu notwendigen Freiraume wah-
rend des Tages normalerweise nicht zur Verfu-
gung stehen (vgl. Unterhaltsfenster, Figur 4.4 und
4.5).

Bei der Erarbeitung der Untersuchungskonzepte
ist es wesentlich, aile Tatigkeiten pro Tunnelhalfte
m6glichst in einem Durchgang durchzufuhren, da
jeder zusatzliche Arbeitsgang mit Betriebsbehin-
derungen verbunden ist. Diese wurden sich auf
aile Tunnel umgerechnet unverhaltnismassig
stark auswirken und aufsummieren.
Zur Minimierung der Untersuchungsdauer muss-
ten fur eine optimale und rationelle Durchfuhrung
der Inspektionen zweckdienliche Basisinstallatio-
nen auf Schienenfahrzeugen aufgebaut werden.

A3.2 Organisation und Aufga-
benverteilung

Die Hauptinspektionen werden unter den Randbe-
dingungen des Bahnbetriebes durchgefUhrt. Dies
bedingt yon der Organisation und yom Arbeitsab-
lauf her eine eingehende Planung, bei der Aufga-
benverteilung und Verantwortlichkeit klar zu re-
geln sind.

Verantwortlichkeiten: Die Anlageverantwor-
tung der Tunnels liegt bei den Bauregionen der
Bauabteilung. Diese sind auch fUr die DurchfUh-
rung der Inspektionen verantwortlich.

Fur die fachtechnische Beurteilung und die damit
verbundenen Quervergleiche bei der Beurteilung
fUr den gesamten Kreis wird die Sektion Inge-
nieurbau der Kreisdirektion, welche uber die dazu
notwendigen Spezialisten verfugt, beigezogen.

Koordination und Terminiiberwachung: Die-
se liegt fUr aile Hauptinspektionen beim Ing.enieur-
bau. Die AusfUhrungstermine werden in Abspra-
che mit den Bauregionen festgelegt.

Sicherheit: Die Dispositive werden den gegebe-
nen Situationen angepasst. Dazu geh6rt auch das
Schalten und Erden der Fahrleitungen.

Traktionsmittel, Transporte: Die fur den Trans-
port der Tunnel u berwachungskomposition
notwendigen Traktionsmittel sowie das strecken-
kundige Personal werden durch die Bauregionen
gestellt.

Inspektionspersonal: Die Bauregionen stellen
das fUr das Abklopfen des Tunnelgew61bes not-
wendige Personal. Dies sind im Normalfall 3-4
Mann welche yon einer fachlich kompetenten Per-
son geleitet werden.

Der Ingenieurbau stellt die eigentliche Inspektions-
equipe. Diese besteht aus einem Tunnelsach-
verstandigen fur die Zustandsuntersuchungen so-
wie einem Techniker, welcher fur die EDV-massige
Erfassung der Schaden im Tunnel zustandig ist.



A3.3 Zustandsprotokoll

Nach erfolgter Inspektion wird von der Inspek-
tionsequipe zusammen mit dem verantwortlichen
Vertreter der Bauregion das Zustandsprotokoll er-
stellt. In diesem wird folgende Klassierung des
Bauwerkszustandes festgehalten:

Baulicher Zustand

Keine oder nur unerhebliche Mangel.
Keine Massnahmen erforderlich.

2 Gressere, aber noch tolerierbare Mangel
vorhanden. Massnahmen innerhalb von ca
10 Jahren erforderlich.

3 Erhebliche Mangel, Massnahmen kurzfristig
erforderlich.

Unterhalt

Normaler Unterhaltsaufwand.

2 Tendenziell steigender Unterhaltsaufwand.
Einleitung von Massnahmen empfohlen.

Obermassiger Unterhaltsaufwand.3

Daraus resultieren folgende Zustandsklassen fUr
das einzelne Tunnelbauwerk:

Zustandsklassen

1 Tunnel ohne oder nur unerheblichen Man-
geln. Keine baulichen Massnahmen ausser
normaler Unterhalt notwendig.

2 Tunnel mit gresseren Mangeln baulicher
oder betrieblicher Art, welche besonders
Uberwacht werden mussen. Der Tunnel ist
in das Instandhaltungsprogramm der nach-
sten 10 Jahre aufzunehmen.

3 Schwieriger Tunnel, bei welchem bauliche
und betriebliche Mangel in absehbarer Zeit
behoben werden mussen. Der Tunnel ist
kurzfristig in das Unterhalts-/lnstandhal-
tungsprogramm oder mittelfristig in das Er-
neuerungsprogramm{Prioritat II) aufzuneh-
men.

4 Tunnel mit erheblichen Mangeln, die zu ei-
ner unmittelbaren Gefahrdung von Perso-
nen oder fur d.en Fortbestand des Bauwerks
fuhren kennen. Diese Tunnels mussen kurz-
fristig in das Erneuerungsprogramm (Priori-
tat I) aufgenommen werden.
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A4 Erhaltungsbedurfnisse

A4.1 Oberwachung

Aligemeines

Rahmenbedingungen: Tunnelsperrungen be-
dingen bei Bahnen infolge ihrer Auswirkungen auf
den Fahrplan eine langfristige Planung. Fur Erhal-
tungsarbeiten nutzbare Zeitintervalle begrenzen
sich normalerweise auf die schwacher frequentier-
ten Nachtstunden.

Bei Einspurstrecken wird auch durch lokale Tatig-
keiten jeweils ein ganzer Streckenabschnitt
blockiert. Dies ist normalerweise nur in den fahr-
planmassigen Nachtunterbruchen m6glich
(Nachtintervall). Bei Doppelspurstrecken kann der
Zugsverkehr zwischen den Spurwechselabschnit-
ten normalerweise einspurig gefUhrt werden. Die
Betriebskapazitat des Streckenabschnitts wird da-
bei jedoch unter Umstanden wesentlich einge-
schrankt.

Bei Totalsperrungen, welche nur in Ausnahmefal-
len akzeptiert werden, mussen Zugsumleitungen
oder Ersatzbusse langfristig organisiert werden.
Eine zwischen den Fachdiensten koordinierte,
netzbezogene Intervallplanung ist dabei unerlass-
lich, da jede unplanmassige Betriebsunterbre-
chung erhebliche Folgekosten verursacht.

Arbeiten am Gew61be sind im Gefahrenbereich
der Fahrleitung durchzufuhren. Diese muss daher
geschaltet und geerdet werden. Bei Doppelspur-
tunnels erh6ht sich die Gefahrdung; da die Fahr-
leitung des Betriebsgleises unter Spannung bleibt.
Die auftretenden Induktionsstr6me sind uber Er-
dungen abzuleiten, die erlaubten Distanzen zwi-
schen den Erdungsstangen istdeshalb beschrankt.
In Weichenbereichen mit gekreuzten Fahr-
leitungen muss eine detaillierte Planung voraus-
gehen.

Geschwindigkeitsreduktionen auf dem Betriebs-
gleis sind bei Arbeiten in Doppelspurtunnels nur
in Ausnahmefallen m6glich. Fahrtwind und
Schallemission der in geringer Distanz verkehren-
den Zuge beeintrachtigen die Arbeiten wesentlich.
Insbesondere Guterzuge bilden eine latente Ge-
fahr fUr die Aufnahmegruppe. Zwangsluftung und
Beleuchtung sind bei Bahntunnels nicht vorhan-
den (Ausnahme: S-Bahnnetz Zurich). In langeren
Einspurtunnels verursachen die eigenverur-
sachten Immissionen wie Abgase yon Dieselmo-
toren ungunstige Arbeitsplatzverhaltnisse. Es ist

deshalb yon besonderer Wichtigkeit, dass mag-
lichst schadstoffarme Traktionsmittel und Aggre-
gate eingesetzt werden.

Uberwachungsziel: Die Inspektionsdauer ist mi-
nimal zu halten. Dies bedingt eine optimale Koor-
dination und die gleichzeitige DurchfUhrung samt-
licher Arbeiten. Aile Tatigkeiten pro Tunnelhalfte
mussen in einem Arbeitsgang ausgefUhrt werden.

Umfang und Tiefe der Zustandserfassung sind fUr
die Hauptinspektionen in den Pflichtenheften fest-
gelegt. Somit werden aile Tunnels des Kreises in
m6glichst einheitlicher Detaillierung aufgenom-
men. Ein Quervergleich wird dadurch erm6glicht
und Prioritaten bezuglich Unterhalt und Erneue-
rung k6nnen aufgrund vergleichbarer Informatio-
nen gesetztwerden. Schaden, welche die Betriebs-
sicherheit gefahrden, werden yon den ubrigen,
noch akzeptablen Schaden unterschieden. Die
Festlegung der erforderlichen Tunnelerhaltungs-
tatigkeiten wird aus den Ergebnissen der Hauptin-
spektionen abgeleitet. Dies umfasst auch die Prio-
ritatsfestlegung fur Unterhalts- und Erneuerung-
statigkeiten. Schaden mit erh6hter Prioritat wer-
den differenziert erfasst. Durch den Vergleich der
Ergebnisse yon fruheren Inspektionen ergibt sich
ein Bild uber die Zustandsanderungen.

EDV-Erfassungsprogramm: Die Zustandserfas-
sung der Tunnelbauwerke wird seit 1992 mit ei-
nem speziellen Programm 'TunneIControl' durch-
gefUhrt. Die Applikation basiert auf der Datenbank
'Superbase'. Die gesamte Programmbedienung
lauft unter MS-Windows.

Die Grunddaten der einzelnen Tunnels sind dabei
in der SBB-eigenen Datenbank fester Anlagen
(DfA) enthalten.

Jeder Tunnel wird bezuglich Ausbau und Schaden
in Gew61beabwicklungsfelder yon 10 m Lange un-
terteilt. Die eingegebenen Daten kennen feldweise
wie auch zusammengefUgt weiterbearbeitet wer-
den. Vorhandene Zustandsanderungen werden di-
rekt durch das 'Statistikmodul' des TunnelControl-
Programmes erkannt. Abschliessend werden die
neuen Zustandsbeurteilungen der Datenbank zu-
gefUhrt. Eine Weiterverarbeitung der Daten ist da-
durch in gangigen CAD-Program men oder fUr sta-
tistische Auswertungen mittels Tabellenkalkula-
tionsprogrammen (z.B. EXCEL)m6glich.



Der Einsatz von EDV-Hilfsmitteln hat sich, trotz
anfanglichen Bedenken, bewahrt. Ohne spezielle
Schutzmassnahmen wird ein tragbarer Notebook-
Computer mit einem externen Bildschirm einge-
setzt. Fremdeinflusse wie Temperatur, Luft-
feuchtigkeit, Spannungsschwankungen der
Stromversorgungen, Erschutterungen usw. fuhr-
ten im vergangenen Anwendungsjahr zu keinerlei
Storungen.

Varianten: Ais Alternative zur gewahlten arbeits-
intensiven, visuellen Untersuchung ink!. Abklop-
fen der gesamten Auskleidung, wurden auch auf
dem Markt erhaltliche, automatische Erfassungs-
systeme wie Tunnelscanner, Infrarotthermogra-
phie und Georadar gepruft.

Damit konnten die Zustandsaufnahmen in wesent-
lich geringerer Zeit erfolgen. Beispielsweise liefert
der 'Tunnelscanner' ein massstabgetreues Zu-
standsbild des Gewolbes in wesentlich kurzerer
Zeit als die visuelle Untersuchung mit Abklopfen.
Sichtbare Schaden werden mit dem Tunnelscan-
ner genau lokalisiert. Eine Aufnahme vor art kann
aber dadurch nicht ersetzt werden, da verschiede-
ne Schaden, wie Feucht- und Nassstellen nur
schlecht von Verschmutzungen (Russruckstande
usw.) zu unterscheiden sind. Da die alten Tunnels
eine stark inhomogene Tragstruktur aufweisen
und kaum verlassliche Angaben zur BauausfUh-
rung und zum Hintergrund zur Verfugung stehen,
weisen Untersuchungsmethoden wie Infrarot-
thermographie und Georadar usw. noch relativ
grosse Unsicherheiten bezuglich der Beurteilung
der Messresultate auf. Hohlstellen mussen in je-
dem Fall mittels Abklopfen eruiert und vor art
markiert werden. Die heutigen automatischen Er-
fassungssysteme eignen sich nach bisheriger Er-
fahrung nur als Erganzung zu den Inspektionen.
Die weiteren Entwicklungen werden jedoch wei-
terverfolgt.

Vorbereitung

Koordination: 1m Kreis II sind jahrlich ca. 16
Tunnelkilometer, verteilt uber aile funf Bauregio-
nen, zu uberwachen.

Bei jeder Zustandsaufnahme sind verschiedene
Bahn-Fachdienste mitbeteiligt. Eine fruhzeitige
Koordination von Personal, Intervallen und Hilfs-
mitteln ist deshalb unerlasslich. Ais Koordinati-
onsmittel fUr die Hauptinspektionen haben sich in
erster Linie Checklisten bewahrt.

Bauwerksdaten: Eine Bauwerksdokumentation
samtlicher Tunnels wird zur Zeit erstellt. Diese
stellt ebenfalls eine Grundlage zur EDV-massigen
Bauwerkserfassung dar.

1mRahmen der Vorbereitungsarbeiten mussen die
Vermessungspunkte zusatzlich beschriftet wer-
den, sod ass sie be; den Aufnahmearbeiten einfach
und eindeutig zu erkennen sind. Dies erleichtert
die Aufnahmen im Tunnel wesentlich und er-
m6glicht einen sofortigen direkten Vergleich zu
fruheren Untersuchungen.

Die Tunnelauskleidung"en, Tragwerke, Ringfugen
und weitere bekannte Einbauten sind, soweit be-
kannt. schon in den Bauwerksgrundlagen erfasst.
Dies gilt auch fur Schaden aus fruheren Inspektio-
nen.

Schadenskatalog: Die Schaden sind gemass Fi-
gur A.2 gegliedert. Ahnliche Schaden konnen in
die Gruppen 'Wasser', 'Deformation' und 'Hohl-
stellen' zusammengefasst werden. Diese Gruppie-
rung erlaubt eine ubersichtliche Gesamtbeurtei-
lung der umfangreichen Datenmenge.

Sicherheitsrelevante Schaden mussen jedoch klar
ersichtlich und von den ubrigen Mangeln getrennt
ausgedruckt werden konnen. Dies wird durch un-
terschiedliche Prioritatszuordnungen bei der Er-
fassung gewahrleistet.

Ausfiihrung

Inspektionsfahrzeug: Gute Hilfsmittel sollen
eine optimale Aufnahme erm6glichen. Fur die
Tunnel-Oberwachung wurde deshafb ein speziel-
ler Kontrollwagen konstruiert. Auf eine einfache
Bedienung wurde Wert gelegt.

Zur Inspektion stehen in verschiedenen Hohen
Schiebebuhnen bzw. Schiebe-/Hebebuhnen zur
Verfugung. Diese erm6glichen ein gleichmassiges
Abklopfen des Gewolbes parallel zu den Scha-
densaufnahmen durch den Tunnelsachverstandi-
gen.

Wesentlich fUr eine schnelle Schadenserfassung
ist eine gute Beleuchtung. Auf dem Kontrollwagen
k6nnen max. 12 Scheinwerfer mit 500-1000 Watt
Leistung installiert werden. Zur Energieversor-
gung dient ein auf einem separaten Wagen auf-
gebautes, schalfgedampftes Dieselaggregat mit
Katalysator von 20 kVA Leistung.



ti Riss <0.3mm Ris sattribute Gehen fUraile Risstypen
.... Riss <0.5mm

<)".1 Riss 0.5' ~~<;S S S $-~O.7mm
Riss <1.0mm
Riss <Z.Omm

Nass
."

Riss >5.0mm Feuchl Nass Injiziert Versetzt Feuchl Injiziert Feuchl Nass Nass
Riss <5.0mm Injiziert Versetzt Injiziert Versetzl. Versetzt

Tragwerk

Legende

t~:~,::::;j Nische'IW

.""""""""~"~"""""':""

lritr.on
' ,..".

Schaden mi' Prioritat werden mit .gekennzeichnet

~:::..~.::::-.~ ~ii~i~~~:ec::e . VermessungspkL - Ringluge
~;:8::/~ Feuchtstelle

~4~ Nassstelle

l.4iirtel weich ~, '~'~-:'I Hohlslellen..."'...'... ... .. ...
I81T1iTTTTTIT1T l.4auerwerk
IJ.U.l.LW..I.ll ausgebrochen

"n"...~\nl l.4aue~rk miirbe MIi I ! 1III.4auerwerkabschalend...~:-~~~~~~ oder KJcsnest

I!~::iiguTroplslellen ~ IFugen pn:ssend

. Wassereintritt rYn ~~!a Druckgelenk

~:::::-=-'11 Vertormung
. Ausbliihung

:3 Beton allgemein

~ Beton bewehrt

~~ ~ ::. =-~ Gunit

f!::: :. ~ ::: ~ Gunit bewehrt

~ :. :::::: ;::j Gunit unbewehrt

~
~
~ ~ Beton unbewehrt

~ Beton~.eckung
~ ungenugend ~ ] Fels

t ";;1Slahiausbau,..",,,,,,,,..,,,'"~

~

I Schutzanstrich

~ l.4auerwerk
~ geschriimtI Belonersatz

~~.'~;;-~ Fugen leer

r:::;:~:-:::;::I Abplatzungen

r! I I ~I J Freillegende
Bewehrung

1!$~:Ef~:~;~ Riss/lache~ Profileinschrankung

. TSlein gesenltt . Fehlender Slein

E~: : : : : ~ Fertlgkeilallgemein ~
~ :::::;1Fertlgkeit bewehrt ~
~ :::::;~Fertigkelt unbewehrt ~

Entwasserungsllg. allgemein ..
(Atributkombinalionmiiglich) ~
Entwiisserungsllg. versenltt ~
Entwiissserungsilg.

I!IIiIITIreiliegend t....

"jJ l.4auerwerk
..iJ allgemein

::] Kalksansandslein

] Ziegelslein

::3 Betonslein

--:J Naturstein:Ibehandell

" J Bollenstein

'"
Entwiisserungsllg. gedeckt

Figur A.2: Schadenskatalogisierung bei der Zustandserfassung von Tunnelbauwerken

Lokalisierung: Die Lokalisierung im Tunnel er-
folgt mit dem neuen Gleisvermessungssystem
'Laser'. 1m Abstand von ca 50 m sind Vermes-
sungspunkte vorhanden, auf welche sich das in
der Wagenachse eingebaute Uingenmesssystem
abstutzt. Mittels einer Eichfahrt wird das System
jeweils bei Untersuchungsbeginn auf die Tunnel-
eigenschaften abgestimmt.

Die Uingendifferenzen, welche aus dem Abstand
'Gleisachse-Tunnelachse' zwangsweise resultie-
ren, werden durch die Eichfahrt ermittelt und aus-
geglichen. Eine selbstandige Korrektur der Diffe-
renz 'ist/sol/' wird dadurch meglich.

Samtliche Mess- und Oberwachungsfunktionen
werden von einer speicherprogrammierten Steue-
rung (SPS) ubernommen. Trotz anfanglicher Be-
den ken hat sich auch dieser elektronische Teil im
harten Tunneleinsatz bewahrt.

Zonenmarkierungen: Die Schaden mussen - sy-
stembedingt - zonenweise aufgenommen werden.
Spatere Aufnahmen kennen nur mit fruheren ver-
glichen werden, wenn diese zonenmassig uber-
einstimmen. Dies stellt vor allem bei stark ge-
krummten Tunnels, wie Kehrtunnels an den Gott-
hardrampen, hohe Anforderungen.

Auf eine ursprunglich vorgesehene separate Ver-
bolzung der Zonen wird verzichtet, da der Installa-
tions- und Unterhaltsaufwand unverhaltnismassig
gross ist. Erlahrungen zeigen, dass bei den gro-
ssen vorhandenen Verschmutzungen in den Tun-
nels die Bolzen nach Soder 10 Jahren nur noch
schlecht erkennbarwaren und vor jeder Inspektion
zuerst vorbereitet oder mit grossem Aufwand re-
konstruiert werden mussten.

Bei der ersten Untersuchung muss noch aile 10
Meter ein Halt eingeschaltet und die Zonengrenze
mit Farbe markiert werden. Eine kunftige Automa-
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Figur A.3: Zusammenfassende Darstellung der Zustandsuntersuchung wiihrend der Hauptinspektion

tisierung der Zonenmarkierung mittels Steuerung
yom Uingenmesssystem des Wagens aus wird
gepruft.

Abklopfen: Die visuellen Kontrollen, das Abklop-
fen und die Zustandsaufnahme des Gewolbes er-
folgen in einem Arbeitsgang. Fur das Abklopfen
sind jeweils vier Mann im Einsatz. Der Widerlager-
bereich wird yom Gleis her, die oberen Bereiche
von den Arbeitskorben aus abgeklopft.

Das elektronische Aufnahmesystem kann die Po-
sitionen und die Ausdehnung der Hohlstellen di-
rekt erfassen. Hohlstellen von weniger als 1 m2
Flache werden punktformig erfasst.

Visue lie Erfassung der Schad en: Der Detaillie-
rungsgrad der Zustandsaufnahme ist von zentraler
Bedeutung, da mit zunehmender Untersuchungs-
tiefe der Aufwand und damit verbunden der Ar-
beitszeit- und Intervallbedarf exponentiell anstei-
gen.

1m Rahmen der Hauptinspektion wird das
Hauptgewicht auf eine rasche und umfassende
Zustandskontrolle gelegt. Die Lage der Schad en
wird innerhalb der 10 m-Zonen yon Auge abge-
schatzt und mit dem Schadenscode in das System
eingetragen (vgl. Figur A.2 und A.3). Schad en mit
hiSherer Prioritat, welche eine sofortige genaue-
re Untersuchung erfordern, werden im System
besonders gekennzeichnet und anschliessend
speziell ausgewertet. Der Detaillierungsgrad fUr



erkannte Schadstellen wird also verfeinert, um
verbesserte Informationen fur die weitere Beurtei-
lung und Instandsetzung zu erhalten. Zusatzlich
ermoglichen das vorhandene Untersuchungskon-
zept und die zur Verfugung stehenden Installatio-
nen jederzeit auch detailliertere Aufnahmen als
Grundlage fUr Vor-, Bau- oder AusfUhrungspro-
jekte.

Tunnel8Ch.. i

Zone

Kilom.tn.rung I
Elemente I

1 i 2 i J I . ! 5 I 6 I
99.910 99..920 99.930 99.9.0 "sso!

Figur A.4: Schadenserfassung im Programm Tun-
nelControl

Eine objektive Einordnung der Schaden in den
vorgegebenen Schadenskatalog erfordert ein ge-
ubtes Auge. Zur Vermeidung von unterschiedli-
chen Beurteilungen bei den 125 Objekten werden
die Aufnahmen durch ein moglichst kleines, aber
erfahrenes Team von vier bis fUnf Mann ausge-
fUhrt.

Entwisserungen: Gleichzeitige Kontrollen,
Spiegelungen oder Spulungen der Tunnelentwas-
serungsleitungen sind aus organisatorischen
Grunden nicht moglich. Diese werden daher sepa-
rat vor den Hauptinspektionen durchgefuhrt. Bei
den vorhandenen alten Anlagen sind oft nur wen i-
ge Kontrollschachte und Schlammsammler vor-
han~.en und diese meist schwer zuganglich, was
die Uberwachung und den Unterhalt wesentlich
aufwendiger macht.

Fachdienst-Anlagen: Die Fahrleitungs-, Kabel-
und Sicherungsanlagen, Fahrbahnen usw. werden
von den entsprechenden Fachdiensten separat ge-
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pruft und unterhalten. Dies erfolgt meistens
streckenbezogen uber einen ganzen Abschnitt. Da-
bei bilden Tunnels nur einen Teilabschnitt.

1m Rahmen der Datenbank der festen Anlagen
(DfA) werden die Zustandsdaten der Fachdienst-
Anlagen jedoch wieder zusammengefuhrt, so dass
ein Gesamtbild des Zustandes aller Anlagen erhal-
ten wird.

Auswertungen

Die Aufnahmen wahrend einer Hauptinspektion
liefern eine grosse, kaum uberschaubare Daten-
menge. Diese muss vorerst fUr die weitere Aus-
wertung und Beurteilung zusammengefasst und
ubersichtlich dargestellt werden.

Instandstellungsblitter: Die Schaden werden
zonenweise erfasst. Dies ermoglicht einen Aus-
druck jeder Zone im Massstab 1:100 mittels Farb-
drucker im Format A4. Diese Blatter eignen sich in
erster Linie fur die lokale Beurteilung von Schaden
hoher Prioritat, welche einen konkreten Unterhalt
erfordern.

Stollenbinder: Durch das EDV-massige Zusam-
menfugen der Instandstellungsblatter ~nd einer
Massstabsreduktion in der Langsrichtung auf
1:200 (oder kleiner) entsteht das Stollen band. Es
ist ein grafisches Hilfsmittel, welches eine gross-
flachigere Beurteilung der Schaden erlaubt und
auch die Papierflut wesentlich einschrankt.

Statistik: Die Statistik gibt einen gerafften Ober-
blick der wesentlichen Schaden und deren Veran-
derung im Laufe der Zeit. Sie ermoglicht einen
fundierten Quervergleich aller Tunnels. Die Stati-
stik ist dadurch eine wesentliche Grundlage fur die
Unterhalts-, Erneuerungs- und Budgetplanung.

Zustandsprotokolle: Der jeweilige Zustand des
Tunnels wird direkt vor Ort protokolliert. Dabei
werden gravierende Schaden umschrieben und
Vorschlage fur Erhaltungsmassnahmen festgehal-
ten.

An jahrlich stattfindenden Schlussbesprechungen
zwischen den Beteiligten werden die Resultate dis-
kutiert und die Objekte den entsprechenden Zu-
standsklassen zugeteilt. Bei dringenden anstehen-
den Instandsetzungen muss gleichzeitig das wei-
tere Vorgehen festgelegt werden.



BesChr.ibunQ air Tunn,' VorQ,s,".n. Baulurrm. in Mia Fr.

Krl'l
.t.

S" Ict... r.....,..- 1991 1992 1993 1994 199~ 1$96 /997 1998 1999 2000 200. 2002 2003
"'Ifill"'"

@ J" 01'.n.A.".. , ..,....s"" I

~zzG""II
'"

. \-",.,,, ".,....,-
251..",""10''''1'',.,,, 0" L...., I
12 Zw . AtIII

G,"'" ZU,.,.S.... -32 III .
"H'

G".,,, 1 L.t'.'''',e.32 Z"'I . .,,11 0...." 'Ut32 Z"
.

"
,. G",.", -.1. ,,. II

32 Z"t . ""11 01"'" I $1."" '..32Zw ..., tl'll
G8"'",

,'h,1 ".eft]2 Z.. . .". G...,v K.,..t.. ,. --3~rZIll'. .""
Ii.",,,

""1"
,... -33IL..,,,... .,.,.......

LIU'''''' .1""33 Lv'''-
. I"'-ft... SellII"..''''''13 L..,.,,, . ...,....... S..,.,

331L.u'""
.

''''''.''' L,re.'.IIII'''1
33ILII,.tll . .,........ L.e't..
331Lu','''' . I,....",... Sell..",.'.ell - _.-
3.' ,,,,,...... . CII..... ..., .elltell ,....,.
3411,.....,.. . CIII.... ".e..' I.,,,
.).11-..... . CII.....

"t.""'"3..1-.",.. . CIII.... 0,.,." -
3.' ,,....,,... . C"It... S-u-..el

I

]..
I""""'"

. CII,.... 1""1' I. It."
r.)., ,,......... .

CII'"" ....,.,.
.)41.""",,,,.. . CIII.... Sui,.u '> - - -
).'1"""'"... CII..... All. O'.'''''CI'I -
".. '-..e..... . CII..... MO"..

I

.).t
,''''''.,,, . CIII.... 1(1

'elil"
".I."WI''''"

. CII..... -.tt I.,....)4
1-''''''

. CIII"" It".'ell '-- - -
3.'1"""'..... . CII..... 0.,,.). ."""",... CII..... ',tltI.

~.""".... . C",.... ",..,1.

~3". .""".... . CII..... .., IIII.ttI.. '> -
". ,""".,.. . CA..... S.'"eJ. I....",.. ~II..... "'..e,., II~J..""".,.. . CII'"" I ....."", I -341,....... CII..... III",..., l ~=z7J

I

J.4 .""".... . CIII.... I 5
"""".)., I...,....., . 1:111.... ...,. It r" - --

e..""""'"''''''''''''''''''

lritt.c.n
'

AS Erhaltungsplan I Erhaltungsprogramm

Eine weitergehende Erhaltungsplanung, die ne-
ben der Erneuerungsplanung auch den Unterhalt
berucksichtigt, wird heute weiter ausgebaut. 1m
Sinne einer optimalen 8udgetpfanung wird die
Ausarbeitung einer entsprechenden Richtlinie ei-
nes der ni:ichsten Ziele sein.

AS.1 Unterhalt

Aufgrund der Feststellung, dass bei Unterhaltsar-
beiten der Aufwand fUr die Installationen sehr
gross ist -Erfahrungswerte zeigen, dass sich dieser
in der Regel bei 25 % der 8aukosten bewegt -,
mussen die auf 8ahnwagen installierten Maschi-
nen, Geratschaften und Neueinrichtungen im gan-
zen Kreis bei allen 8auregionen eingesetzt und
wiederverwendet werden konnen.

ArO"""".D' r""",,.'rtalf"flQ

Die Unterhaltsarbeiten sind im Rahmen eines vor-
auszuplanenden Erhaltungsprogrammes unter
8erucksichtigung des vorgegebenen Finanzrah-
mens durchzufuhren.

A5.2 Erneuerung

Die Erneuerungsp/anung wird bei den S88 schon
seit einigen Jahren realisiert. Neu wird sie als
Foige der Auswertungen der Uberwachungen und
Inspektionen auf verbesserten Grundlagen basie-
ren konnen.

Der Gesamtplan mit Terminubersicht (Fig.
A.S) zeigt einen Ausschnitt dieser Planung der
Kreisdirektion II.

St_",: 01.11.19'2
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Figur A. 5: Erhaltungsplanung Bahntunnel: Gesamtplan mit Terminiibersicht
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Die Erneuerungsplanung muss aus folgenden
Grunden langfristig erfolgen:

Die Projektablaufe (Pflichtenheft / Vorprojekt /
Bauprojekt) beanspruchen viel Zeit. In der Re-
gel muss von 3-5 Jahren Planungsdauer aus-
gegangen werden. Diese Zeitdauer genugt
auch fUr die Planung der 5treckensperrungen.

50 konnen die Intervalle zu einem Zeitpunkt
reserviert werden, wo die notwendigen 'Frei-
raume' noch zur Verfugung stehen.

Die Finanzplanung erfolgt mittel- bis langfristig
(Fig. A.6). Dies ist vor allem bei den grossen Inve-
stitionen, welche diese Erneuerungsarbeiten be-
dingen, von grosser Wichtigkeit.
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Figur A.6: Erha/tungsp/anung Bahntunne/: /angfristiger Kostenp/an


