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Bedrijf Westerscheldetunnel N.V.
Tunnelfeitjes
Wat komt er op je af
Engineeringsfase
Tunnelveiligheid
Bouwfase/Testfase
Integratiefase WST
Opleidingen en testen
Beheer en onderhoud
Nazorg/restpunten

Het bedrijf
N.V. Westerscheldetunnel
• Opgericht in 1998
• Provincie Zeeland is 100%
aandeelhouder
• Unieke kennis en ervaring in Nederland
• Beheerder van de Westerscheldetunnel & Sluiskiltunnel
• Optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven
• 30 jaar tolheffen o.b.v. Tunnelwet Westerschelde
• +/- 60 Fte

Regionale passages
•
•

24 duizend passages per dag
T-Tag
18,5%
– Zeeland totaal 77,8%
– West-Brabant 5%
– Overig NL 14,3%
– België 2,9%
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Tunnelfeiten
Westerscheldetunnel
•
•
•
•
•

Langste verkeerstunnel van
Nederland: 6,6 km
Diepste punt 60 meter onder
N.A.P.
Maximumsnelheid: 100 km/uur
Gemiddeld 17.000 passages
per dag
98% beschikbaarheid

Sluiskiltunnel
•
•
•
•
•

Verkeerstunnel met een lengte
van 1,2 km
Diepste punt 34 meter onder
N.A.P.
Maximumsnelheid: 100 km/uur
Meer dan 14.000 passages per
dag
98% beschikbaarheid

Lengtedoorsnede WST en SKT

Tunnelfeiten:
Sluiskiltunnel

Westerscheldetunnel
•
•
•
•
•
•
•
•
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dwarsverbindingen
hulpposten
camera’s
ventilatoren
‘Alarm stap uit’ borden
verlichtingspunten
detectielussen in het asfalt
luidsprekers
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dwarsverbindingen
hulpposten
camera’s
ventilatoren
‘Alarm stap uit’ borden
verlichtingspunten
detectielussen in het asfalt
luidsprekers

Wat komt er op je af ?

12

13

Onderhoud algemeen
• Eenduidige onderhoudsbeschrijving
• Onderhoudsregime per perceel
• Prestatiegericht
• Resultaatgericht
• Inspanningsgericht

14

Onderhouds programma WST
• Iedere vier weken op
dinsdagavond/nacht
• Onderhoudsbuis wisselt
• Werkzaamheden: schoonmaken,
vervangen, controleren, inspecteren etc.
15

Veiligheidskritische functies

16

Veiligheid staat altijd voorop
•
•
•

Klanten
Medewerkers
Hulpdiensten

Inbreng toekomstig beheerder
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen/raakvlakken WST
VeiligheidsBeheerPlannen
Opleidingen en praktijk / theorietoets
FAT / SAT / GIT testen
Openstellingstesten
Multidisciplinaire oefening
In beheer nemen / onderhoudsplannen /
onderhoudsmanagementsysteem

18

Inbreng toekomstig beheerder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contractfase

Contractmanager
Janfeel
Verbrugge
Specificaties lookand
WST
Veiligheidsbeambte  Patrick Dankaart
Afstandbediening
Contractdocumenten en concurrentiegerichte dialoog
Landschappelijke
look
and feelSKT desks /eisen aan techniek
Renovatie
bedienruimte
/ opstellen
Contractvoorwaarden
Glasvezel
en voorzieningen
Bouwlocatiebezoeken
Werkvergunningen / verkeersfaseringen
Beoordelen ontwerpen en prototypesessies
door 4 onderhoudsdeskundigen en 2 operators
Beheerderoverleg
BOVI overeenkomst

19

volgnr omschrijving
1

Civiel algemeen

2

tunneltoerit

4
5

calamiteitenwegen

voeding van calamiteitenslagbomen via UPS (preferent gebruik)
Slagbomen op afstand bedienbaar met intercom en cameratoezicht

aktie door / Opmerking Jeroen in groen/ opmerkngen MT
KKS dd 15 okt in rood

extra functionaliteit tov WST

Doorzetten naar NV WST.
Advies: de loods op zuid x 2 qua oppervlakte F Witkam: 240m2 voor
opslag actiewagens, infopanel, calamiteitenbebording, pionnen etc. Dit
is mogelijk cf bestemmingsplan (ca 900 m2 bouwruimte)
Sbezemer: afmetingen lijken mij zeer groot. WST laten opgeven wat zij
er willen opbergen.
Is al in voorzien.
Is al in voorzien, via AMX realiseren.

n

OG; advies niet meenemen

x

Dir KKS bv: zit dit in de scope? Hoeveel ruimte is echt nodig?
Opvragen bij WST; KKS kijkt naar bestemmingsplan.

x
x

S Bezemer/ J Verbrugge
S Bezemer/ J Verbrugge

Check FDLG

Aanpassen aan zwaar verkeer (bocht breedte)
extra afrit voor slagboom in verband met afvoer hoog voertuig.
Is al in voorzien.
Werkwegen volgens de meest recente richtlijnen aanleggen en zorgen voor voldoende
Is al in voorzien.
verlichting

x
x

Check FDLG

Dynamische wegmarkering (smartstuds) in tunnel

Niet doen, in de tunnel niet veranderen van rijstrook.

n

niet opnemen Wel zorgdragen voor mogelijkheid met
matrixbord vrijgeven afgesloten rijstrook na plaats incident
(actie SKBR)

frequente reiniging wegdek in verband met teruglopende stroefheid (vanuit bouw naar
OH)

Stroefheidseis opnemen waaraan ook de onderhoudstermijn aan
voldaan dient te worden. F Witkam: uitritten vervuilen sterk (klimmende
gedeelten), worden glad. Recente publikaties adviseren een stengere
eis te stellen aan het polijstgetal van de toe te passen steen. Aandacht
voor reinigen geldt voor gesloten deel (geen natuurlijke reiniging door
regen)

x

FDLG Opnemen in VS1

rijbanen

10

FDLG Opnemen in VS1

11

barrier

12

dwarsverbinding

camera toezicht

Eens wordt meegenomen in VS1

n

S Bezemer

13

constructie

Eis opnemen in VS1

x

W vd Linde/F Kaalberg

14

Geen lekkages toestaan in eerste 100m tunnel in verband met ijspegelvorming
voldoende monitoringssystemen opnemen voor controle tunnellining F Witkam: schrijf
voor dat de aannemer een systeem inbouwt waardoor de integriteit van de tunnellining
en de afdichtingen monitoren duurzaam gemonitord wordt. Denk aan
afdichtingsprofielen, lekkage, betonkwaliteit, wapeningsstaal, kwaliteit, vervorming,
hittewerende bekleding etc. Overleg met WST over de aanbiedingen.

Eis opnemen in VS1

x

W vd Linde/F Kaalberg

15

Bij oplevering tunnelscan uitvoeren als 0-meting (spacetec)

Eis opnemen in VS1

x

W vd Linde/F Kaalberg

16
17

kabeltracé

Kabeltrace buiten strook bebording. Afdekking met kunststof of beton?

18

Aannemer verplichten om bouw- en tijdelijke bekabeling te verwijderen.

19

Een overmaat aan mantelbuizen en doorvoeren aanleggen, met name op lastige
plaatsen.
1 sleutelsysteem met sleutelplan, voor alles waar een slot inzit. Op te leveren bij
oplevering.
bij kasten langs tracé voetpaden, parkeerplaats en aanrijdbescherming meenemen +
voorzieningen tegen onkruidgroei treffen bij bouw

20

kasten

21
22

laswerk

23

kabels en leidingen / in te storten onderdelen (itso's)

24

algemene energievoorziening

25

openbaar nutsbedrijf

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

aarding, bliksembeveiliging & EMC
L.S. verdeelinrichting - 400V verdeelinrichting
690V MCC & starter schakelkast
L.S. transformatoren 690V/400V
400V/230V onderverdeelinrichtingen
no-break voorziening
M.S. schakelinstallaties
M.S. transformator 10,5kV/0,73kV
middenspanning - 10kV kabels
middenspanning - 10kV provisorium
verlichting algemeen

37

verlichting verkeerstunnels - tunnel verlichting

39

???
I.o. met Jeroen Halbersma vastgesteld dat door het inwilligen van deze
wens dit leidt tot 27 extra camera's in de WST. Look a like WST niet
laten leiden tot aanpassingen WST t.g.v. SKT.

Electrisch algemeen

38

verl. verkeerstunnels - SOS- & vluchtwegpictogrammen

40

Opstellen wensenlijst
MOU
Contractmanager / VeiligheidsBeambte
Aanbesteding / concurrentie gerichte dialoog
Besluit aanbesteding onderhoudscontract
WST / SKT

Niet meenemen, eventueel in dialoogronden vragen aan gegadigden om
te komen met een aanvulling ter voorkoming van bevriezing toeritten

6

9

•
•
•
•
•

Advies SKBR / opmerkingen

wegdekverwarming in toerrit (in en uitgaand)

7
8

2009-2010 toekomstig
beheerder

omschrijving gewenste aanpassing

Voorzien van opslagmogelijkheden op tunneltoerit (Westzijde) en voorzien in
bestemming

3

Eis opnemen in VS1, buiten de tunnel kabels in maaiveld onder een
afdek slabbe.
Eis opnemen in VS1 m.b.t. het verplicht verwijderen van functievrije
kabels. (Functiehoudende kabels dienen verlegd te worden
Eis opnemen in VS1

100 % extra

Eis opnemen in VS1
Eis opnemen m.b.t. verharding en onkruid bestrijding.

kasten op één betonplaat plaatsen.

Wordt afgedekt door deugdelijk werk en normen
Eis opnemen in VS1 dat ON alle benodigde ITSO's moet leveren incl
20 % reserve
gaan voor 25 % kabelbanen en 100 % voor ITSO's t.b.v. doorvoer elktra
20% reserve is geen overmaat gebleken bij de WST (eis 25% igv twijfel, en glasvezelkabel.
volgnr 19)
Niet meenemen, eventueel in dialoogronden vragen aan gegadigden om
Gebruik maken van Solar installaties (zonne energie): elektrische energie, warmte voor
te komen met voorstel. Wellicht is het verkrijgen van subsidie een
wegdekverwarming etc. Denk aan subsidieregelingen.
mogelijkheid.
Ook op buitenkasten verkeersinstallatie
Eis opnemen in VS1, Bij WST veel problemen.
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp
Dient aanwezig te zijn volgens VRC
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp
Afhankelijk van het ontwerp

x

S Bezemer

x

SKBR dient eis op te nemen in VS1

x

S Bezemer

x

S Bezemer

x

FDLG Opnemen in VS1

x

S Bezemer

D2

S Bezemer

x

S Bezemer

LED verlichting al toe te passen? Let op techniek, prijs, levensduur,
energieconsumptie,….

Niet meenemen, eventueel in dialoogronden vragen aan gegadigden om
te komen met voorstel. Eventueel een bureau studie uitvoeren.

n

traploos incl. lichtmeting binnen

Meenemen in dialoogronden vragen aan gegadigden om te komen met
voorstel. In de VS een eis formuleren m.b.t. traploos regelbaar maken
van de verliching

x

Belichten van pictogram vluchtdeuren: let op verblinding, toepassen LED verlichting.

Eis opnemen in VS1

Geluidssignalen / gesproken teksten bij vluchtdeuren dwarsverbinding

Eis opnemen in VS1, conform VRC

Schuifrichting van de deur met verkeer mee
extra functionaliteit tov WST, echter op dit punt voldoet de WST niet aan
de VRC

niet opnemen

x

x

dir KKS; advies niet meenemen; Er wordt een bureau studie
uitgevoerd.
voorstel aan dir KKS: opnemen en in dialoogronde 2
gegadigden een voorstel laten doen.
Halbesma: niet mee eens, traploos eisen, de oplossing aan de
gegadigden vragen
S. Bezemer neemt dit mee. Accoord.
S Bezemer

x

S Bezemer

41

verlichting kabelkanaal en E-kelders

x

S Bezemer

42

openbare verlichting

x

S Bezemer

43

algemene pompinstallatie

44

hoofdpompenkelder vuilwater

Filterinstallaties al bij de bouw installeren (bijv. lamellenfilters).
Debietmeters plaatsen om geloosd water te kunnen meten

M.b.t. filter installatie nagaan bij WS welke eisen er gesteld worden aan
het af te voeren water en waar het water naar wordt afgevoerd
(vuilwater bv op riolering en first flush op kanaal.
bestemmingsplan watertoets - overleg peter vd heuvel
I.o.m. Jhalbersma afgesproken alleen voorzieningen op te nemen om
debiet te kunnen meten. (plaatsen FF stuk en aansluiting op PLC en
voeding)

?

SBezemer i.o.m. Nancy, nagaan in bestemmingsplan
watertoets wat afgesproken is en zonodig aanvullend overleg
plegen met Peter vd Heuvel (WS)

45

middenpompkelders en lekwaterpompputten

Debietmeters aanbrengen t.b.v. registratie lekwater

Niet doen, de hoeveelheid lekwater iin niet het totale lekdebiet. I.o.m.
Jhalbersma afgesproken alleen voorzieningen op te nemen om debiet
te kunnen meten op de lozingspunten. (zie vraag 44)

n

niet opnemen
Het gaat om het plaatsen van debietmeters voor het te lozen
water. Scheiding is geen issue.
In de VS 1 F-F stukken eisen t.b.v. het in de toekomst kunnen
plaatsen van debietmeters. Vraag Tin: waarom plaatsen we
die debietmeters niet gelijk? Antwoord: is relatief duur
(onderhoud). Bespreken met WST

46

hoofdpompkelder schoon water

x

S Bezemer

47

riolering en drainage

n

Zuigleiding opnemen in VS1. Dit is om vanaf het wegdek in de
toerit met een normale kolkenzuiger te kunnen werken.

48

algemeen ventilatiesysteem

49

tunnelventilatie

x

S Bezemer

50
51

CO-meetsysteem
zichtmeetsysteem

x
x

S Bezemer
S Bezemer

52

overdrukinstallatie pomp- en E-kelders en kabelkanaal

53

dwarsverbindingventilatie

54

algemene verkeersinstallatie

55

rijstrooksignalering

Eis opnemen in VS1
Vormgeving overeenkomstig WST? Of anders als gevolg van
architectonisch ontwerp

riolering dusdanig ontwerpen dat reiniging mogelijk is zonder tunnelafsluiting.

Via no-break of UPS voeden (afhankelijk van betrouwbaarheid onafhankelijke voeding
beide zijden tunnel)

Lekkages van lucht naar waterkelders goed afdichten: bij ontwerp aandacht aan
schenken!!

Eis opnemen in VS1, gescheiden stelsel laten voorzien. (First Flush
afvoer)
Dit niet mogelijk, afsluiten van één rijstrook wordt niet toegestaan voor
werkzaamheden.
Het gaat hier om het leegzuigen van de kelders wat geen afsluiting mag
kosten.
Toch voorzieningen aanbrengen voor het afzuigen op wegdek niveau.
Buiten de tunnel afzuigen heeft als gevolg een hele lange zuigleiding,
Met een gewone kolkenzuiger is het dan niet mogelijk de kelder leeg te
zuigen.
De keuze van de energie aansluiting is mede afhankelijk van het
beschikbaarheid getal van de tunnel. Ventilatoren niet achter Nobreakinstallatie ,hooguit een deel achter een noodstroominstallatie.
Combineren met zichtmeting
Conform VRC
Voorzien in VS1

x

S Bezemer

D2

S Bezemer

Installatie buiten: signalen zoveel mogelijk in glasvezelkabel.
Eis opnemen in VS1
Overspanningsbeveiligingen toepassen. Aarding en bliksembeveiliging goed ontwerpen.

x

S Bezemer

Portalen buiten de tunnel met loopbrug ivm bereikbaarheid apparatuur (hoeft niet bij alle
Niet doen, past niet bij kokerportalen.
portalen?)

n

niet opnemen
eens, werken boven rijdend verkeer is wettelijk niet
toegestaan. Vraag Tin: glasvezeltechniek mogelijk? Antwoord:
ja, maar niet aan te bevelen; op basis kosten en technische
argumenten (Sjaak).

x

S Bezemer

n

S Bezemer. MT KKS: in tunnelveiligheidsplan zijn PTZ
camera's voorgeschreven, ook in de tunnel.

?

OG/NV WST
Schrappen die eis zou ik zeggen, dit is aan het openbaar
ministerie. 15 okt: besluit MT KKS: NYVE informeert bij OM. Zo
mogelijk wel voorziening inbouwen.

Onder alle omstandigheden dient de druk in de dwarsverbinding hoger
te zijn dat die in de calamiteitenbuis. Maximaal 1 m/s vluchtverplaatsing
Vragen aan gegadigden om te komen met voorstel. ( oplossing WST of
over één dwarsverbindingsdeur. Aan te tonen m.b.t. een
het kabelkanaal gebruiken.
ventilatieberekening onder normaal ventilatie gebruik en bij gelijke
ventilatie richting (calamiteiten situatie)

56
57

verkeersdetectie

Betere mogelijkheid stilstanddetectie door meer lussen of ander systeem
(programmeerbaar)

SOS opnemen, eis stellen dat voertuigen langzamer rijderd dan 20
SDS/SOS dient conform VRC aangebracht te worden.
km/h altijd gedetecteerde dienen te worden ( bij een maximale voertuig
vertraging ..)
I.o. met Jeroen Halbersma vastgesteld dat door het inwilligen van deze
Dome camera's i.c.m. detectie functie niet aan te bevelen. Detectie met
wens dit leidt tot extra functionaliteit in de WST. Look a like WST niet
vaste camera's toepassen. Voorkeur WST is het toepassen van
laten leiden tot aanpassingen WST t.g.v. SKT. Wel PTZ camera's
detectielussen i.p.v. detectie met camera's.
buiten aanbrengen zoals bij de WST.

58

zoveel als mogelijk gebruik van dome camera's bij lusdetecties

59

trajectcontrole meenemen vanaf begin.

Wie betaalt de aanleg hiervan?

Bestaand systeem voldoet uitstekend, let wel op aanwezigheid van verwarming en
bestendig tegen dichtsneeuwen
van essentiele plaatsen reserveslagbomen op voorraad.
Let op inval zonlicht (geeft gevaarlijke spiegeling, het lijkt of het licht op rood / groen
staat)
Afhankelijk van constructie, in ruststand op beton parkeren in verband met vervorming
asfalt.
Glasvezelverbindingen, bliksembeveiliging data- en voedingskabels
Open communicatie standaarden
met dimstand (dag / nachtschakeling)
t.b.v. omleiding via brug Sluiskil ( bij stremming )

Eis opnemen in VS1, waarin voorgeschreven wordt def. en advies HD
aante brengen incl. bij behorende voorzieningen.
Eis opnemen in VS1

60

hoogtemelding

61

slagbomen tunnels en wegen

62

verkeersregelinstallatie

63

beweegbare middenberm beveiliging (VEVA)

64
65
66
67
68

tussenrelais en interface stations

69

bijzondere borden

x

S Bezemer

x

S Bezemer

x

S Bezemer

Bliksembeveiliging item in VS1
Eis opnemen in VS1
Eis opnemen in VS1
Eis opnemen in VS1

x
x
x
x

S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer

Hangt van het ontwerp van ON af
Vanwege vervuiling in hulpposten extra eis stellen aan of apparatuur of onderhoudbaarheid
tegengaan vervuiling in HP's
Algemene eis in VS1 t.a.v. toe te passen materialen
RVS volledige omkasting

x

S Bezemer/ J Verbrugge

Verlichting in hulpposten in LED, gebruikersgedeelte aan de rechterkant ivm verblinding Algemene eis in VS1 t.a.v. verblinding

x

S Bezemer/ J Verbrugge

Bij ontwerp rekening houden met statische druk (maximale diepte tunnel?), druk
afstemming met brandweer TNZ

VRC geeft eis t.a.v. druk en debiet ON dient hiermee rekening te
houden tijdens het ontwerp. Waterdruk eis afstemmen met brandweer.

x

S Bezemer/ J Verbrugge

In VRC als aanvullen maatregel benoemd. In de recent gebouwde RWS
Niet doen
tunnel wordt deze detectie toegepast in de tunnelbuizen en kabelkanaal.

n

NV WST Niet doen, heeft weinig meerwaarde

niet doen

LED signaalgevers toepassen
N.v.t.

algemene blusinstallatie
Hulpposten

70

Geen electronica (zoals bij intercoms) in de hulpposten maar in kabelkanaal. Niet te
veel ic's op één lijn.
Materiaal deurtjes en kozijnen, conservering,….

71
72
73

Brandbluspompen

74

brandblusinstallatie in tunnels

75

brandmeldinstallatie in tunnels

Bekijk mogelijkheid detectiekabel zoals in Vlaketunnel

76
77
78

signalering HP-kasten
voeding HP-kasten
algemene communicatie

Wandcontactdoos moet op minimaal 16 Amp gezekerd worden.

Conform VRC
Conform VRC

x
x

S Bezemer
S Bezemer

79

video- en TV-installatie

Video motion detectie mogelijk (onderzoeken). Nieuwste apparatuur met open
communicatiestandaarden

Eis: flexibiliteit qua detectie instellingen en weersonafhankelijke
werking buiten de tunnel

In tunnel wordt de techniek steeds vaker toegepast buiten de tunnel ON
lussen detectiesnelheid centraal instelbaar
een afweging laten maken tussen detectielussen en Videodetectie.

x

80

digitaal , open communicatiestandaarden

Eis opnemen in VS1

x

81

wellicht de optie gehele tunnelbuizen in beeld te brengen ( gezien de lengte en afstand
camera's )

Eis opnemen in VS1 t.a.v. dekking videosysteem en beschikbaarheid (2
naast elkaar liggende camera's lijdt tot niet beschikbaarheid .

x

Commerciële GSM netten toevoegen

M.b.t. doorzetting radiozenders meenemen zelfde als WST. GSM laten
doorzetten door profiders in contact treden met Arcadis.
Koppelbaarheid eisen van extra zenders + fysieke ruimte en energie
extra (idem als voor GSM)

82

HF-installatie

83

luidsprekerinstallatie

Luidsprekers afstemmen op omgeving (binnen en buiten tunnel), specialisten
inschakelen bij ontwerp en bouw

85

intercominstallatie

Geen electronica (zoals bij intercoms) in de hulpposten maar in kabelkanaal. Niet te
veel ic's op één lijn.

86
87
88
89
90
91

telefooninstallatie
algemene bouwinstallaties
luchtbehandelingskasten
luchtbehandeling en C.V.

84

hogere STI (Speach Transmission Indicator) waarde eisen (verstaanbaarheid)

92

beveiliging en bewaking

93
94
95
96
97

licht- en krachtinstallatie
brandmeldinstallatie
brandblusinstallatie
oproepsysteem
sanitaire installatie

98

communicatie installatie

99 besturings- en bedieningssysteem
100 softwaremodulen pompinstallatie (130)
101 functionele analyse
102 lokale besturingsinstallaties
103 lokale bediening en signalering
104
105 centraal bedienings- en signaleringssysteem
106 transmissie systeem
107
108 noodbediening
109 bedieningsfilosofie
110 diverse installaties algemeen

3 " amx toestellen" in controlekamer voor 3 werkplekken
digitaal , open communicatiestandaarden
digitaal , open communicatiestandaarden

Apparatuur van derden (zoals KPN) in aparte ruimte plaatsen ivm
veiligheid/toegang/koeling. Aparte ruimte inrichten voor eventuele ICT voorzieningen.

obv systems engineering
obv meest recente besturingssoftware en open communicatie standaarden
Ruimte inrichten om een lokale bediening mogelijk te maken. Voorkeur om in toerit
West een computerruimte in te richten voor plaatsing centrale bedienapparatuur
obv meest recente besturingssoftware en open communicatie standaarden
Asi bus systeem goed afwerken / in systeem integreren. Kwetsbare apparatuur zit bij
de WST aan de buitenkant tegen de kabelbanen.
Snelheid en betrouwbaarheid van verbindingen, switches etc.
obv open standaarden

111 centrale deurontgrendeling

noordbuis en zuidbuis kunnen scheiden ( in onderhoud kunnen zetten per buis )

112 kabelbanen en -ladders

Binnen gebouwen: verzinkt, binnen tunnel RVS, buiten tunnel RVS of verzinkt met
coating

113 kabelmantelbuizen

Eis opnemen in VS1, waarin gesteld wordt dat de ventilatie in de toe te
spreken sectie uitgeschakeld wordt zonder dat de eisen t.a.v. ventilatie Geluidspredictie berekening laten maken.
niet gehaald worden.
Eis VRC
Volgt uit beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Vanwege vervuiling in hulpposten extra eis stellen aan of apparatuur of
tegengaan vervuiling in HP's
AMX wordt voorgeschreven
Algemene eis t.a.v toepassen protocollen
IP telefonie
Koppelbaar aan centrale WST (Siemens centrale )
Klimaat eis opnemen in VS1
Klimaat eis opnemen in VS1

Terrein goed afschermen en bewaken met camera's en electronische apparatuur.
Inbraakwerende bebouwing.

Voldoende reserve buizen en doorvoeringen aanbrengen, goed afdichten.

S Bezemer
Providerruimte KPN en VODAFOON ruimtereservering
voor externe providers 6 x 19" 800 diep 800 breed
beide zijden toegankelijk. In beide dienstgebouwen. Van
buiten uit toegankelijk.
Radio 1, 2 en omroep Zeeland eisen
Overige zenders via een commerciele provider regelen

Commerciële radiostations toevoegen, alle stations ontvangst mogelijk

S Bezemer
S Bezemer
x

S Bezemer

x
x
x
x
x
x

S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer

Eis opnemen in VS1

x

S Bezemer

Eis opnemen in VS1
Eis opnemen in VS1
Gasblussing opnemen als eis, systeem ook aanwezig in WST
Eis opnemen in VS1
Eis opnemen in VS1

Alleen in ruimtes met kritische electronica.

x
x
x
x
x

S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer

Eis opnemen in VS1

zie ook 82

x

S Bezemer

Eis opnemen in VS1, e.e.a. look a like WST
Eis opnemen in VS1
Eis opnemen in VS1, e.e.a. look a like WST

x
x
x

S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer

Eis opnemen in VS1 dat aan de westzijde ee lokale bediening komt

x

S Bezemer

Eis opnemen in VS1

x

S Bezemer

Eis opnemen in VS1, e.e.a. look a like WST

x

S Bezemer

Eis opnemen in VS1.

x

Wordt door VRC geeist
Eis opnemen in VS1, e.e.a. look a like WST

x
x

S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer
S Bezemer

Eis opnemen in VS1.
Eis opnemen in VS1.
Eis opnemen in VS1.
Voldoende overcapaciteit is dan 20%+ (25%)
Alleen lift voor transport van materiaal naar laagste punt
dienstgebouwen
Eis opnemen in VS1.
Waarom, er is toch geen sprake van tegenverkeer tijdens onderhoud?
De hele tunnel gaat toch in onderhoud.

ook bij HP

S Bezemer

x

S Bezemer

x

S Bezemer

?

dir KKS: aan NV WST berichten

x

S Bezemer

Wordt door VRC geeist

x

S Bezemer

117

Brandblussers en ander BHV materiaal volgens de meest recente normen aanbrengen Wordt door VRC geeist

x

S Bezemer

118 klemmen- en rangeerkasten

Minimaliseren, zijn storingsbronnen

x

S Bezemer
voorstel aan dir KKS: el kabelkanaal eisen (zit al in de scope),
vanwege duurzaamheid en onderhoud toekomst.
Onderbouwing wordt vastgelegd in notitie. Na overleg met
Jeroen ook een service mobiel eisen i.v.m. vervoer zware
spullen (ARBO eis)
S Bezemer
S Bezemer

114 liften en roltrappen
115 vluchtwegen en routes

noordbuis en zuidbuis kunnen scheiden ( in onderhoud kunnen zetten per buis )

116

vluchtroutes voor weggebruikers en technisch personeel volgens de normen
aanbrengen

119 service mobiel

Let goed op kwaliteit. Onze Spijkstaalkarren zijn onbetrouwbaar.

120
121 onderhoud

zeewater bestendig
Alle ruimtes voorzien van een mensvriendelijke benaming en codering.

122

Onderhoudsdocument / beheersysteem opbouwen tijdens bouw en overdracht.

123 as built

specifieke eisen stellen aan de as built documentatie vanuit de bouw. Overdragen aan
de beheerder.

100%

x

Onderhoud vindt per tunnelbuis plaats, zodat er in één richting wordt
omgeleid. (I.v.m. drukte op omleidingsroute)

Uit praktisch en organisatorisch oogpunt en toekomst vastheid een
kabel kanaal toepassen. Denk aan een nieuwe installaties uitrollen bij
ingebruik zijnde tunnel. Tevens een service mobiel opnemen
overeenkomstig WST.
Is algemene eis voor alle metalen
Eis opnemen in VS1, e.e.a. look a like WST
Eis formuleren tav het DMS (Document Management Systeem dat in de
Aannemer moet een DMS meenemen zodat de informatie kan
onderhoudsperiode documenten voor OG en ON in bewerkbare en niet
converteren naar een andere DMS.
bewerkbare versie beschikbaar zijn.
NV laten opgeven wat en hoe zij informatie nodig hebben.
Dit is niet mogelijk, het gaat om de gestructureerde toegankelijkheid via
een DMS Voorstel JD : opnemen in VS1 dialoogfase 2.

x

x
x
x

BESIC??? Vraag JD; ik begrijp dit niet? Is toch gewoon actie
Sjaak?

x

S Bezemer

Positie WST
Opdrachtgever
/aandeelhouder
Prov. Zeeland

B.V. KKS

N.V. WST

BOVI
Beheerdersoverleg
Veiligheidsoverleg

22

BV KKS (opdrachtgever)

•
•
•
•
•

Betrouwbare tunnel
Binnen budget en op tijd
Vaste scope
Concentreren op bouwen
Relatiebeheer met betrokkenen

CBT (aannemerscombinatie)

•
•
•
•
•
•
•

Betrouwbare tunnel
Vaste scope
Op tijd opleveren
Onderhoudbaar
Concentreren op bouwen
Best for project
Winst oogmerk

Bevoegd gezag (gemeente Terneuzen)

• Betrouwbare tunnel / zonder
problemen
• Geen verrassing in
openstellingstraject
“Aantoonbaar veilig”
• Overlast tijdens bouw beperken

Uitgangspunten
•
•
•
•

Minimaal zelfde veiligheidsniveau SKT als WST
Geen verwarring in bediening
1 concept tenzij SKT hierdoor minder veilig wordt
1 manier van werken hulpdiensten / NV WST /
onderhoudscombinatie
• Calamiteitenbedrijf 1 op 1 hetzelfde
• Verbeteringen SKT worden meegenomen in de
WST renovatie

Engineeringsfase:
• Mede beoordelen ontwerpen
• Technische afstemmingen (Drips, koppeling bediening o.a.
prototyping)
• Mede beoordelen Trade Off Matrixes (TOM) bijv Mave-Tun, Led
verlichting en ventilatieregieme
• Veiligheidsoverleg met hulpdiensten
• Toekomstig beheerdersoverleg
• Overleg OTO proces

Bedieningsfilosofie

28
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Werkgroep Tunnelveiligheid 13/9/2010

WG Tunnelveiligheid, wie / wat / hoe

Openbare Hulpdiensten

• Optreden tijdens bouw en bij
opengestelde tunnel
• Incident Bestrijdings Plan wegtunnels
• Opgeleide mensen
• Betrouwbare tunnel vanuit OHD gezien

Veiligheidsbeambte

•
•
•
•

Aantoonbaar veilige tunnel tijdens verkeer en bij hulpverlening
Planvorming concreet
Betrokkenen opgeleid
Aantoonbare betrouwbaarheid en beschikbaarheid systemen

WG tunnelveiligheid
• Ontwerpbeoordelingen en reviews
• Knelpunten veiligheid besluiten
• Frequente tunnelbezoeken tijdens
bouw
• Validatiesessies
• Veiligheidsbeheerplan en deelplannen
• Adviestrajecten / openstelling 2 fasen
• Opleiding OTO + VR simulatie + e-learning
• Meelopen in testen
• MD oefening

Uitvoeringsfase:
•
•
•
•
•

Controle op uitvoering van ontwerp
Last-minute changes beoordelen
FAT en iFat testen EM systemen (AMX, Video, besturing)
Toezichts rol
OTO proces opstarten

Integratiefase

•
•
•
•

Bedienfilosofie / Bediening
Opleiding
1 manier van werken
IP nummerplan

SIT planning.
Test

Deelsysteem

Organisator CBT

WST

Verwachtte
doorlooptijd

F0

Hulppostkasten (en dwarsverbindingen)

Rens van Ham

2 uur

F1

Standby na detectie

Rens van Ham

6 uur

F2

Verkeersdetectie

(Cees Buitendijk)/Rens van
Ham/Bertus Kornet

carl/hans/ ramon (Do)

8 uur

F3

Verkeersregeling (open punten zullen zijn het AHD-bord, de
TGB's; deze komen later; geschat week 16)

(Cees Buitendijk)/Paul
Hermens/Rens van Ham

Do Ramon /Hans Vr
Jan Richard(ochtend)

24 uur

Respunten
SAT's

Proof of “de pudding”.
Testen moet maar
geeft ook overlast!!

OTO proces.

Organisaties en Relaties
Draagt verkeersmanagement
en B&O over aan

Draagt beheer over aan

KKS
Levert op aan

Brengt onderhoud (SKT) onder bij
Gedurende contractuele verplichtingen 2 jaar

OTO proces.

Beheer en onderhoud
3.2. Eisen onderhoudsplan
• Uitgangspunten en randvoorwaarden
• Contracteisen
• Uitgewerkte onderhoud- en instandhoudingstrategie
• Reservedelenstrategie gebaseerd op:
• Het faalgedrag van de componenten (MTBF) verwerkt in de
faalkansanalyse
• Levensduur van de componenten
• Systeem principe (redundantie);
• Leverbaarheid;
• Levertijd van de componenten (tijd benodigd voor reparaties, ‘special
mades’);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijs van de componenten;
Onderhoudbaarheid van de componenten (vervangen, revisie);
Onderhoudsorganisatie;
Relatie met overige onderhoudscontracten en werkzaamheden;
Decompositie vanuit het RAMS programma;
Een periodiek onderhoudsblad;
Een toestandsafhankelijk onderhoudsblad;
Een correctief onderhoudsblad;
Een overzicht van alle voor het onderhoud benodigde tekeningen, schema’s,
onderdeelspecificaties, originele leveranciersinformatie en andere voor het
onderhoud benodigde informatie;
Uitgewerkte reservedelenlijsten
Inspectieregime;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgewerkte storingshandboeken, storingen en calamiteitenafhandeling
Meerjaren onderhoudsplan – 2 jaarlijks te updaten;
Referentiejaarplan onderhoud – Jaarlijks te updaten;
Uitgewerkte bedienings- en onderhoudshandboeken;
Invulling RAMS-eisen, RAMS-analyses en bijbehorende FMECA-analyses;
Uitgewerkte beheer- en onderhoudskostenonderbouwing bij minimale life cyclekosten;
Uitgewerkte inspectie- en onderhouds(loop)routes in verband met functiehandhaving en
preventief en correctief onderhoud;
Uitgewerkte procedures voor de beheersorganisatie;
Uitgewerkt V&G-plan ontwerp en V&G-plan uitvoering in verband met onderhoud en
instandhoudingactiviteiten;
Uitgewerkt overzicht van de te nemen verkeersmaatregelen bij geplande en ongeplande
beheer- en onderhoudsactiviteiten.
Uitgewerkt onderhoudskwaliteitsplan;

•
•
•

Inrichting en gebruik onderhoudsmanagement- en onderhoudsengineeringsysteem;
Rapportagestructuur en –management (waarin geborgd is dat onderhoudsrapportages uniek
zijn, traceerbaar zijn en 1-op-1 gekoppeld zijn aan de objectenboom van de Sluiskiltunnel);
Document- en informatiebeheer

Uitwerken van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definities en afkortingen;
Contracteisen;
RAMS Analyse en FMECA
Decompositie;
Meerjaren Onderhoudsplan;
Referentiejaarplan Onderhoud;
Veilig Onderhoud Plan;
Kwaliteitsplan;
Reservedelen

Hulppostkasten
Componenten in HPK falen niet-merkbaar,
behalve storing noodtelefoon.
 4x per jaar inspecteren en testen
haspel, brandblusser, naderingsschakelaars,
kantelmechanisme, tracing, SOS bordjes

SKT-TV-S1000-RAP-0160-0106, OTB06 Techniek & Onderhoud, Concept versie A01, 14 januari 2015

47

Beheer en onderhoud
•
•
•
•

Integreren van alle onderhoudsgegevens in Ultimo
Testen van onderhoud strategie (o.a. looproutes)
Opleveren en beoordelen “Asbuilt” variërend van USB stick tot
volledige archiefruimte
4 x per jaar volledig afgesloten

Falen / Storingsopvolging (NV WST)

SKT-TV-S1000-RAP-0160-0106, OTB06 Techniek & Onderhoud, Concept versie A01, 14 januari 2015
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Aandachtspunten / valkuilen
• Spanningsveld opdrachtgever en beheerder. Blijf weg uit contract en
communicatie opdrachtgever / aannemer
• Spanningsveld creativiteit project en huidige bekende werkwijze
• De wereld staat niet stil tussen 2009 en 2015
• Objectnummering /installatienummering (verkeerskundig)
• Project heeft een eigen dynamiek. Je kan niet “half” mee doen
• Capaciteit, 24 uur per dag en vanaf het begin. Wat kan wel, wat niet
• Zeg duidelijk en vroegtijdig wat je wil en blijf daarbij
• Laat iedereen zijn rol spelen
• Testen is weten. In elke fase van het project.
• Een test slaagt niet altijd van de eerste keer.
• Integratie verkeerscentrale wordt te licht ingeschat

Vragen?

Vragen?

51

