DOSSIER - No Dig

Het nieuwe Handboek Tunnelbouw is opgesteld door een
unieke samenwerking tussen
marktpartijen en opdrachtgevers vanuit het Centrum Ondergronds Bouw (COB). Hierdoor is een praktisch toepasbare verzameling van kennis
en informatie ontstaan. Het is
de bedoeling dat betrokkenen
gaandeweg nieuwe technieken
en inzichten in het Handboek
onderbrengen.

gen. Dit document is oorspronkelijk door Rijkswaterstaat opgesteld om kennis te borgen en
een richtlijn te bieden voor het ontwerpen van
tunnels, met name afgezonken tunnels. Een dergelijk voorschrijvend document past echter niet
meer bij de huidige contractvormen. Daarnaast
is de informatie in de Sato inmiddels verouderd,
omdat er nieuwere en betere oplossingen en uitvoeringsdetails voor handen zijn en ook de normen zijn gewijzigd. Het werd dus tijd voor een
grootschalige update.
Naast de wens voor een update van Sato bestond ook de behoefte tot verbreding, zowel in
onderwerpen als in typen tunnels en zowel qua
constructiewijze als qua gebruik. Ook ontwerpers van wegtunnels voor niet-snelwegen en
spoortunnels hebben behoefte aan een praktisch bruikbaar kennisdocument.

Digitaal naslagwerk
T. Groeneweg / B. Safari / J. van Dalen

Tijdens het jaarlijkse congres van het COB is op
30 oktober 2014 het nieuwe Handboek Tunnelbouw gelanceerd door Cees Brandsen (HID van
Rijkswaterstaat) en Bahram Safari (voorzitter van
de COB-commissie). Het handboek biedt ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers houvast bij
hun werk in de tunnelbouw. Deze kennis is voor
iedereen vrij toegankelijk via handboektunnelbouw.nl. Het COB daagt een ieder uit om de
kennis in het handboek de komende jaren actueel te houden en te verbeteren door de nieuwste
inzichten zelf via het internet aan het handboek
toe te voegen.

Tijd voor een grootschalige update
Al sinds vele jaren wordt Sato (Specifieke Aspecten Tunnelontwerp) gebruikt als informatiebron
voor het civiele ontwerp van tunnels in snelwein 't kort - Handboek Tunnelbouw
Het COB initieert in samenwerking met marktpartijen een nieuw Handboek Tunnelbouw
Het handboek wordt online gepubliceerd, zodat het voor iedereen gratis toegankelijk is
De auteurs roepen iedereen op om een inhoudelijke bijdrage te leveren
Het document biedt handvatten en voorbeelden van details en uitvoeringsmethoden
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Het Handboek Tunnelbouw dat nu is gelanceerd,
is zodoende uitgegroeid tot een groot digitaal
naslagwerk met zowel best practices, als achtergrondinformatie en uitvoeringsprincipes voor de
volgende typen tunnelconstructies:
• Cut-and-covertunnels
• Openbakconstructies
• Zinktunnels
Boortunnels komen nog niet aan de orde in het
handboek, maar als daar voldoende behoefte
aan is, zal in de toekomst ook hiervoor informatie worden toegevoegd.
Ingedeeld naar type gebruik, behandelt het
Handboek Tunnelbouw:
• Niet-rijkswegtunnels
• Snelwegtunnels
• Spoortunnels, voor zowel heavy rail als tram en
metro
Ook uitvoeringsaspecten en de ondergrond zijn
van groot belang bij het ontwerp en de bouw
van een tunnel. Vandaar dat het Handboek Tunnelbouw buiten de ontwerpdetails bijvoorbeeld
ook uitvoerig ingaat op:
• Uitvoeringsaspecten voor de verschillende typen uitvoeringswijzen, inclusief de voor- en nadelen
• Geotechnische risico’s en monitoring
• De observational method

Praktische hulp
Het Handboek Tunnelbouw is geen richtlijn. Het
document schrijft ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers niets voor, maar biedt hen wel
handvatten en voorbeelden voor veelvoorkomende details en uitvoeringsmethoden. Het is
zodoende een praktische hulp voor het ontwerp
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Tunnelhandboek volgt
openbare aanpak

Lancering van het Handboek Tunnelbouw op het
COB-congres 2014.

en de voorbereiding van de uitvoering. Het document biedt een goede balans tussen theorie
(zoals werkbeschrijvingen en achtergrondinformatie) en de praktijk (de best practices en uitgewerkte voorbeelddetails).
Het COB heeft er samen met de opstellers voor
gekozen het Handboek Tunnelbouw uitsluitend
digitaal te publiceren via de website handboektunnelbouw.nl . De kennis is hierdoor voor iedereen gratis toegankelijk en eenvoudig te doorzoeken. Bovendien kan iedereen via de website
eenvoudig verbetervoorstellen indienen, zodat
het handboek actueel blijft.

Vallen en opstaan
Al in 2010 werd binnen het COB begonnen aan
het Handboek Tunnelbouw. Het handboek is uiteindelijk in ongeveer vier jaar door vele COBparticipanten opgezet. Een proces van vallen en
opstaan, dat door de betrokkenen is ervaren als
een hele goede en nuttige les in de samenwerking die nodig is voor ‘de markt tenzij’. De marktpartijen en opdrachtgevers hadden gezamenlijk
het doel om te komen tot een document van
hoge kwaliteit dat alle aspecten uit het tunnelontwerp en –uitvoering goed beschreef. Hiertoe
werd gewerkt met een aantal groepen die onafhankelijk van elkaar de inhoud van het handboek controleerden:
• De COB-commissie die het werk coördineerde
en controleerde
• De auteurs die eigen kennis en informatie op
papier zetten
• De meeleesgroep die controleerde of de informatie uit Sato goed en compleet werd overgenomen
• De klankbordgroep die de complete inhoud
van het handboek nauwkeurig controleerde.
In de groepen waren deelnemers uit advies- en
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Aanleg van de spoortunnel voor de HSL bij
Rotterdam.

ingenieursbureaus, aannemers, kennisinstituten
en opdrachtgevers actief. Het Handboek is zodoende echt uitgegroeid tot een samenwerking
tussen de markt en opdrachtgevers, waarin de
belangen van de diverse ketenpartijen konden
worden meegenomen.

Tunnelstandaard
Eén van de horden die tijdens de uitwerking van
het handboek genomen moest worden en een
goede les was, betrof het opnemen van tunneltechnische installaties (TTI) in het document. Tijdens de werkzaamheden hieraan verschenen de
nieuwe Tunnelwet en de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor rijkstunnels. Het risico ontstond
hierdoor dat informatie in het Handboek Tunnelbouw en de LTS tegenstrijdig zou worden.

Uiteindelijk is daarom besloten de TTI niet in het
handboek op te nemen. De inhoud van het document is wel gecontroleerd namens de Landelijke Tunnelregisseur om inhoudelijke conflicten
met de LTS te voorkomen.

Betrokken partijen
Het nieuwe Handboek is samengesteld
door een brede groep betrokken partijen:
Arcadis, Arthe, Ballast Nedam, BAM, COB,
Fugro, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam, Heijmans, Movares, ProRail en
Rijkswaterstaat.

Up-to-date houden
De tunnelbouw in Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Dat blijkt wel uit
het verschil tussen de details gepresenteerd in
het oude Sato uit 2005 en de details in het nieuwe handboek. De verwachting is dat die ontwikkelingen zich ook de komende jaren zal doorzetten. Om deze reden is het Handboek Tunnelbouw enkel als een digitaal naslagwerk
gepubliceerd, zodat het gemakkelijk aanpasbaar
is. Echter, iets up-to-date houden gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn de ervaringen en laatste ontwikkelingen vanuit de nieuwe projecten nodig.
Vandaar dat iedere gebruiker kan meehelpen

om het Handboek Tunnelbouw up-to-date te
houden. Iedereen kan bij ieder artikel een opmerking plaatsen over de tekst, of een voorstel
doen voor aanvullingen op de tekst of de afbeeldingen. Het is ook mogelijk om via deze reacties
een forumdiscussie op de site te voeren met andere professionals.
Regelmatig zal het handboek worden bijgewerkt
om de reacties op de site in de inhoud van het
handboek te verwerken. Om te voorkomen dat
oude informatie verloren gaat, blijft het ook altijd mogelijk om vervallen versies van het handboek in te zien via de site.

Eén manier

(Bron: COB)

Graag roepen wij u op om de kennis en informatie uit het Handboek Tunnelbouw actief te gebruiken. En helpt u daarbij alstublieft mee om de
inhoud up-to-date te houden door uw opmerkingen en verbeteringen via de site met andere
professionals te delen. Er is maar één manier om
het Handboek Tunnelbouw voor alle ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers van hoge kwaliteit en bij de tijd te houden, en dat is door het
gebruik ervan en door uw reacties!

Het digitale Handboek Tunnelbouw is ook op tablets en smartphones eenvoudig te gebruiken en te
doorzoeken.

Tom Groeneweg is coördinator Tunnels en Bouwputten bij het COB en adviseur bij Movares; Bahram
Safari is directeur van Arthe Civil & Structure en
voorzitter van de COB-commissie; Jan van Dalen is
adviseur bij Strukton Civiel en rapporteur van het
Handboek Tunnelbouw.
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