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1.   Inleiding 
 

Op 9 mei 2008 heeft een eerste bijeenkomst van de door het COB in het leven geroepen Preadviescommissie 

‘Handboek Tunnelbouw’ plaatsgevonden. Deze commissie heeft zich gebogen over de realisatie van een 

Handboek Tunnelbouw. Voortbordurend op de hieruit voortgekomen plannen is een Werkgroep 

Tunnelinstallaties in het leven geroepen.  

Op het gebied van Tunnelinstallaties oordeelt de werkgroep dat een uitgebreide beschrijving van dit vakgebied 

niet aansluit bij de behoeften van civiel-technici terwijl anderzijds voor personen die zich inhoudelijk met dit 

vakgebied bezighouden juist wel een uitgebreide beschrijving nuttig zou kunnen zijn.  

De werkgroep spreekt de voorkeur uit voor een tweedeling betreffende het onderwerp Installaties. Daarmee 

wordt bedoeld dat in het Handboek Tunnelbouw alleen installatietechnische zaken dienen te worden 

besproken die raken aan de civiele constructies en daarnaast een Handboek Tunnelinstallaties met diepgaande 

beschrijvingen van (installatie)systemen. De positionering van de Handboeken is gegeven in onderstaande 

figuur. 

 

 
 

Taakstelling werkgroep installaties 

In verband met het Handboek Tunnelbouw is de taak van de Werkgroep om te komen met een door de markt 

gedragen projectplan voor het completeren van het Handboek Tunnelbouw op het gebied van raakvlakken 

tussen civiele bouw en installaties en daarnaast de totstandkoming van het Handboek Tunnelinstallaties. Deze 

handboeken hebben samen een overlap op diverse gebieden. Deze overlap wordt afgestemd door middel van 

raakvlakken. Deze raakvlakken zijn afzonderlijk gebundeld in een raakvlakkenmatrix, gevuld van diverse 

tunnelprojecten. 

 

Hoe deze raakvlakken tot stand zijn gekomen, wordt nader uiteengezet in dit document. De complete matrix 

is als bijlage toegevoegd. 

 

De raakvlakkenmatrix dient als aanzet tot discussie en met als doel afstemming over de genoemde 

onderwerpen te ondersteunen, let op deze matrix kan niet geïnterpreteerd worden als eisend! 
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2.   Wijze van uitwerking 
 

2.1.   Algemeen 
De raakvlakkenmatrix is het verbindende document tussen beide handboeken en is als tussenproduct 
direct door alle belanghebbenden (opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers/installateurs, zowel civiel- 
als installatietechnisch) te gebruiken.  
 
 

 
 

 Relatie handboeken en raakvlakkenmatrix 
 
 
 
Met deze matrix van de raakvlakken worden de volgende doelen nagestreefd: 
- Direct inzetbaar door alle belanghebbenden; 
- Er wordt een eerste basis gelegd voor de handboeken tunnelbouw en tunnelinstallaties; 
- De noodzaak voor het opstellen van de handboeken tunnelbouw en tunnelinstallaties wordt 

voor alle partijen duidelijker. 
 

2.2.   Bronnen raakvlakkenmatrix 
Om te komen tot een uitwerking van de raakvlakkenmatrix is gebruik gemaakt van beschikbare 
informatie uit de volgende afgeronde en lopende tunnelprojecten:  
- Westerscheldetunnel (6,2 km boortunnel) 
- A2 Leidsche Rijn (open bouwput) 
- 2e Coentunnel (afzinktunnel) 
- Combiplan Nijverdal (500 m open bouwput) 
- Eigen inzicht COB 
- SATO 
 
Bovenstaande bronnen hebben geleid tot in een lijst van in totaal meer dan 300 raakvlakken welke zijn 
opgenomen in bijlage 1. In de volgende paragrafen worden de tunnels qua bouw en technische 
eigenschappen uiteengezet. 

 

 
 
 

Raakvlakken 
matrix 

Handboek 
Tunnel 

installaties 
Handboek 

Tunnelbouw 
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2.2.1.   Westerscheldetunnel 

 
Algemeen 
De Westerscheldetunnel is een tunnel met een lengte van 6,6 kilometer in de N62 onder de 
Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen en is daarmee de langste tunnel voor het 
wegverkeer van Nederland. Het is een categorie I tunnel met als maximumsnelheid 100 km/u en 
ontwerpsnelheid van 120 km/u. De tunnel wordt voor een periode van dertig jaar geëxploiteerd door 
de N.V. Westerscheldetunnel. De tunnel is geopend op 14 maart 2003. 
 
Bouwtechnische afmetingen 
De Westerscheldetunnel is een geboorde tunnel en bestaat uit twee parallel lopende buizen met een 
boordiameter van 11,33 meter en een inwendige diameter van 10,10 meter. De tunnel bestaat uit 
betonringen van 2 meter lengte. Zeven segmenten en een sluitsteen vormen een aaneengesloten ring. 
Elke buis heeft ruimte voor twee rijstroken met een breedte van 3,50 meter. Een vluchtstrook 
ontbreekt. Om de 250 meter zijn de tunnelbuizen aan elkaar gekoppeld door dwarsverbindingen met 
een lengte van circa 12 meter. Normaal zijn de deuren naar de dwarsverbindingen vergrendeld, bij 
een calamiteit worden de deuren automatisch ontgrendeld. Het verkeer op de linkerrijbaan in de 
andere tunnelbuis wordt stilgelegd zodat mensen veilig de andere tunnelbuis in kunnen lopen. 
 
De Westerscheldetunnel heeft aan de zuidkant, over een lengte van 1200 meter, een weggedeelte 
met een hellingsvlak van 4,5%. De maximale doorrijhoogte is 4,30 meter. Het diepste punt bereikt de 
tunnel onder de Pas van Terneuzen, 60 meter onder waterniveau. 
 
Raakvlakken 
De afstemming over raakvlakken ten tijde van de engineering is hoofdzakelijk opgeslagen in een 
papieren projectarchief. Het lag niet binnen het tijdspad van dit project om al deze documenten op 
raakvlakken te onderzoeken en ontrafelen. Daarom is gekozen voor het inzetten van een 
Westerscheldetunnel-deskundige die zijn input heeft geleverd over oplossingen voor specifieke 
boortunnel aspecten tussen civiel en techniek. Daar waar mogelijk zijn de raakvlakken met foto’s 
geïllustreerd.  
 
Toekomst 
De Westerschelde tunnel ondergaat op de achtergrond een aantal wijzigingen waardoor in de 
toekomst de Sluiskiltunnel naadloos aangesloten kan worden op dezelfde bediening. De Sluiskiltunnel 
en de Westerscheldetunnel liggen samen in hetzelfde tracé en zullen qua bediening en procedures 
veel raakvlakovereenkomsten hebben. Ten tijde van dit schrijven is de bouw van de Sluiskiltunnel in 
een opstartfase, waardoor er nog geen bruikbare raakvlakken zijn vanuit die kant.  
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2.2.2.   A2 Leidsche Rijn 

 
 
Algemeen 
De lengte van de tunnel bedraagt ongeveer 1650 meter, vanaf de kruising met de spoorlijn Utrecht - 
Rotterdam tot de kruising met het riviertje de Leidse Rijn. De tunnelbak wordt 80 meter breed met vier 
buizen: twee voor de hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en twee voor de parallelbanen voor het 
lokale verkeer. De tunnel is een landtunnel en komt nergens onder maaiveld. 
 
Bouwcombinatie 
Rijkswaterstaat gunde de opdracht aan Combinatie DODO, bestaande uit BESIX, Dura Vermeer 
Groep en GTI Energy & Infra. Deze combinatie voldoet - naast de eisen die gesteld zijn in de norm 
ISO 9001:2000 - als eerste in Nederland, aan het assessment volgens CMMI (Capability Maturity 
Model Integrated). Het project behelst een Design & Construct met Systems Engineering opdracht. 
 
Innovatief 
In dit project worden slimme oplossingen en technieken toegepast. De wand- en dakbekisting zijn 
“zelfrijdend” en worden door middel van hydraulische uitschuifbare zijpanelen passend gemaakt. 
 
De brandwerendheid van de tunnel wordt verkregen uit het betonmengsel. De combinatie DODO 
heeft, in samenwerking met TNO, Rijkswaterstaat en Mebin/Cugla, een betonmengsel ontwikkeld dat 
voldoet aan strenge eisen van Rijkswaterstaat t.a.v. brandwerendheid. De wanden van de 
vluchtgangen zijn twee uur brandwerend en de tunnel zelf één uur. 
 
Raakvlakken 
De raakvlakken zijn tijdens dit project niet centraal bijgehouden. Hierdoor was het niet mogelijk om 
binnen het korte tijdsbestek alle raakvlakken te achterhalen. De raakvlakken van de A2 Leidsche Rijn 
zijn daarom dan ook niet opgenomen in de COB-raakvlakkenmatrix. 

2.2.3.   2e Coentunnel 
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Aanleiding 
De Tweede Coentunnel is een nieuw aan te leggen tunnel onder het Noordzeekanaal, naast de 
bestaande Coentunnel in Amsterdam, zie bovenstaande afbeelding. De 2e Coentunnel zal ook een 
afgezonken tunnel worden. De huidige en nieuwe Coentunnel zijn categorie I tunnels met als 
maximumsnelheid 100 km/u. 
 
Globale schets 1e Coen 
De 1e Coentunnel is een afgezonken tunnel en is 1283 meter lang, waarvan 587 meter overdekt. De 
toeritten van de tunnel zijn in open bouwputten geconstrueerd, waarbij de onderste gedeelten op staal 
gefundeerd zijn. Het bouwdok voor de Coentunnel is naast dat van de IJtunnel gebouwd, op de 
noordoever van het Noordzeekanaal. De zuidelijke toerit is deels omvat met een stalen vloer en wand 
van 1 millimeter dik, om te voorkomen dat grondwater binnen zou kunnen komen en dat er zettingen 
zouden kunnen plaatsvinden. Elke buis heeft ruimte voor twee rijstroken en het diepste deel van de 
tunnel is 22 meter onder NAP. 
 
History 
Het afzinken van de tunnelelementen is begonnen op 20 maart 1965. Deze werd op een bed van grind 
gelegd door middel van 6 kabels die aan het afzinkplatform verbonden waren. In de periode van 20 
maart tot 6 juli zijn alle zes elementen gelegd, waarbij de snelste in slechts 20 uur afgezonken werd.  
 
De 1e Coentunnel is in 1966 waterdicht gemaakt op een manier die later tot standaard is verheven. 
Een betonnen binnenconstructie, een laag bitumen, twee lagen glasvezel-bitumen, een laag polyester 
en nog een laag bitumen. Deze 1 centimeter dikke laag is vervolgens tegen beschadiging beschermd 
door een tweede laag beton. 
 
Raakvlakken 
Hoe de raakvlakken zijn beheerst destijds is geheel onduidelijk. Wel staat vast dat er in 1965 geen 
digitale media waren om informatie op vast te leggen. Door het huidige project 2e Coentunnel is er 
echter wél zicht op de raakvlakken die optreden. De huidige bouwcombinatie legt deze raakvlakken 
vast in verschillende Excel-overzichten. Het desbetreffende overzicht, met interne raakvlakken tussen 
civiel en techniek, is opgenomen in de COB matrix. Wel moet gezegd worden dat de raakvlakteksten 
qua formulering in een relatief vroeg stadium van het project zijn. Daardoor zijn er wél globale 
beschrijvingen opgenomen, maar geen detaillistische maten en gewichten. 
 

2.2.4.   Combiplan Nijverdal 

 
 
Aanleiding 
Om de grote overlast door de Rijksweg 35 in de dorpskern van Nijverdal tegen te gaan, wordt de 
Rijksweg en het spoor in een Combitunnel over een lengte van 500 m ondergronds en over 400 m 
verdiept aangelegd. De totale lengte van de tunnel is 1,4 kilometer. In het verdiepte open deel wordt 
ook het nieuwe station gerealiseerd.  
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Bouwcombinatie 
De Combinatie LeoTenBrinke realiseert niet alleen het civiele deel van het werk maar ook de 
tunneltechnische installaties en alle aanpassingen aan de locale infrastructuur. De Combinatie is een 
samenwerking tussen verschillende VolkerWessels bedrijven en Hegeman. Royal Haskoning heeft het 
Preliminary Design ontworpen voor de Weg en Spoor TTI. 
 
Globale schets 
De tunnel bestaat uit twee buizen voor het wegverkeer met elk één rijstrook. Wel is er met het ontwerp 
rekening gehouden dat er mogelijkheden zijn tot uitbreiding naar 2x2 rijstroken. Direct naast deze twee 
wegtunnelbuizen wordt een spoortunnelbuis aangelegd met dubbelspoor 1500V. Aan beide zijden van 
de tunnel bevindt zich een dienstengebouw. Aan de oostzijde is dat het dienstengebouw voor de 
wegtunnel, en aan de westzijde is dat het dienstengebouw voor de spoortunneltechnische installaties. 
 
Het brandblussysteem is één gemeenschappelijk systeem voor de weg- en spoortunnel. De overige 
installaties zijn fysiek gescheiden en onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Om de 50 meter is er een 
vluchtdeur, waardoor vluchtende mensen naar de veilige niet incidentbuis kunnen vluchten. De tunnel 
heeft wegens ruimtegebrek geen middentunnelkanaal. 
 
Door de hoge beschikbaarheideisen die gesteld zijn aan de tunnelbuis, is er zo min mogelijk actieve 
apparatuur opgenomen in de tunnelbuis zelf. Deze apparatuur is voornamelijk geplaatst in de 
dienstengebouwen, waardoor deze iets groter uitgevoerd moesten worden, maar wel de apparatuur 
vervangbaar is zonder de tunnelbuis te stremmen. 
 
Raakvlakken 
De bouwcombinatie beheerst de raakvlakken van het totale project door middel van een website 
waarop gebruikers zich kunnen aanmelden. Zo zijn er civiele en technische engineers actief, alsmede 
overige belanghebbenden zoals de brandweer, lokale gemeente en overige stakeholders. Deze 
website beschrijft alle raakvlakken tussen het project en de omgeving, en ook tussen objecten 
onderling in het project. Via de achterliggende data (een database bestand) is achterhaald welke 
raakvlakken tussen technische en civiele objecten zijn gedefinieerd. De representatieve raakvlakken 
zijn overgenomen in de COB raakvlakken matrix. De opgenomen raakvlakken zijn een 
momentopname van de database aan het einde van het Preliminary Design. De laatste fase, het 
Critical design, is ten tijde van dit schrijven niet gereed. De raakvlakken die aangepast zijn of het 
resultaat zijn van deze laatste fase, zijn daarom ook niet opgenomen.  

2.2.5.   Eigen inzicht COB 
Onder eigen inzicht van het COB worden de door de commissieleden zelf aangedragen raakvlakken 
verstaan. Deze kunnen ontstaan zijn uit praktijkervaringen bij andere dan de bovengenoemde 
tunnelprojecten. Gezien de meerwaarde die deze raakvlakken kunnen bieden zijn ze opgenomen in de 
raakvlakkenmatrix. 

2.2.6.   SATO  
Het Specifieke Aspecten TunnelOntwerp, afgekort SATO, is een document geschreven door 
Rijkswaterstaat in 1993 met als doel de borging en verspreiding van specifieke tunnelkennis. 
Daarnaast werd gestreefd naar uniformiteit van technische oplossingen. De raakvlakken die expliciet 
zijn voorschreven door de SATO zijn opgenomen in de raakvlakkenmatrix. Vaak zijn dit specifieke 
raakvlakken waarbij extra aandacht geschonken moet worden aan de invulling ervan. 
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3.   Toelichting opbouw VTTI 

3.1.   Functies 
Een tunnel biedt een verbinding voor weggebruikers van punt A naar punt B (Geleiden verkeer). Vaak 
hebben we een tunnel nodig om onder een waterweg door te gaan, of juist om een dorpskern of stad 
te beschermen (leefbare omgeving). Incidenten in tunnels zijn potentieel gevaarlijker door het 
gesloten karakter van een tunnel. Dus bij het optreden van incidenten is het van belang dan escalatie 
voorkomen wordt (voorkom escalatie). Bij een brand in de tunnel kan de hitte niet goed ontsnappen, 
netzoals de mensen die “opgesloten” zijn in diezelfde constructie. De weggebruikers zullen in hoge 
mate afhankelijk zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en het gebruiken van 
vluchtmiddelen(zelfredzaamheid). Indien zelfredding niet slaagt zal externe hulpverlening nog een 
mogelijkheid bieden. Ook hiervoor zullen de hulpverleners afhankelijk zijn van de omgeving waarin ze 
zich bevinden en het gebruiken van hulpverleningsmiddelen. (hulpverlening) 
 
De in bovenstaande tekst vetgedrukte woorden, vormen de hoofdfuncties van een tunnel. Om deze 
functies te vervullen zijn tunnelinstallaties benodigd. 
 
 de TTI deelinstallaties benoemd zijn in paragraaf 3.2.  en de functies in paragraaf 3.1.  kunnen deze 
aan elkaar worden gekoppeld. Deze koppeling is hieronder weergegeven in  
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De wegcapaciteit moet optimaal worden 
benut door de verkeersstroom tussen A 
en B te optimaal te geleiden. 

Geleiden verkeer X X X X

Leefbare omgeving X

Voorkom escalatie X X X X X X X X X

Zelfredzaamheid X X X X X X

Hulpverlening X X X X X X

Ondersteunend X X X X

De hulpverleners, brandweer, GGD en 
Politie, zijn gearriveerd en verrichten 
reddende handelingen.
Ondersteuning benodigd bij 
verschillende andere functies die 
essentieel zijn voor het juist 
functioneren van het geheel.

De wegcapaciteit moet optimaal worden 
benut door de verkeersstroom tussen A 
en B te optimaal te geleiden. 
Draag zorg dat de omgeving voor de 
gebruiker niet afwijkt van de normale 
omgeving
Verhinder dat een incident uitdraait op 
een ramp, of dat een ramp een 
catastrofe wordt.

Er is wat aan de hand; de hulpverlening 
is er nog niet en de weggebruiker dient 
zich voorlopig even zelf te redden.

Tabel 1 Functies gekoppeld aan functievervullers 

Opgemerkt moet worden binnen een totaal project er meer functievervullers zijn dan uitsluitend TTI, 
maar gezien de strekking van dit document vallen deze buiten scope. 
 

3.2.   Algemeen 
Hieronder volgt per deelinstallatie een algemene beschrijving zodat de lezer zich kan verplaatsen in de 
taken die deze deelinstallatie verricht. 
 

3.2.1.   Akoestische installatie (60) 
De Akoestische installatie zorgt voor de mogelijkheid tot communicatie tussen de wegverkeersleider 
en personen in de tunnel, in de technische ruimte of rondom het terrein en de buitenwereld. De 
wegverkeersleider kan via de luidsprekerinstallatie mensen toespreken, via de intercom 
communiceren met personen in de tunnel of op het terrein en door middel van de telefoon 
communiceren met de onderhoudstechnici en beheerder in de technische ruimten. Hulpdiensten 
kunnen zich via de intercom van de akoestische installatie melden bij een van de toegangswegen. 
Hulpdiensten communiceren ook wel met directe vaste lijnen met de akoestische installatie. 
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3.2.2.   Besturingsysteem (80) 
Het besturingsysteem is het functionele hart van de VTTI-systemen. Alle gemeenschappelijke 
intelligentie van de VTTI-systemen is hierin ondergebracht. 
 

3.2.3.   Brandblussysteem (50) 
Het brandblussysteem is het samenstel van componenten, ten behoeve van de hulpdiensten en de 
weggebruiker, welke bij branden in zowel de wegtunnel als de spoortunnel en de open toeritten 
gebruikt kunnen worden. 
 

3.2.4.   Brandmeldinstallatie (50) 
De brandmeldinstallatie zorgt voor het doormelden van een brand, opdat alle noodzakelijke installaties 
worden aangestuurd.  
 

3.2.5.   CCTV installatie (60) 
De CCTV installatie dient voor de observatie van het verkeer en van incidenten op het gehele 
tunneltracé. Het CCTV systeem voorziet in videobeelden voor de wegverkeersleider. 
 

3.2.6.   Energievoorziening (10) 
Onder de energievoorziening VTTI wordt verstaan de elektrische installatie welke de verbruikers 
voorziet van voldoende vermogen op een juist spanningsniveau en met een voldoende 
beschikbaarheid.  
 

3.2.7.   HF-C2000 installatie (60) 
De HF-C2000 installatie (Hoog-Frequent-installatie) zorgt ervoor dat radiozenders ononderbroken in 
de tunnel kunnen worden uitgezonden en dat onderlinge communicatie tussen hulpdiensten (OHD) in 
de gehele tunnel mogelijk is. Daarnaast kan op een aantal radiozenders door de wegverkeersleider 
informatie en instructie worden verstrekt. 
 

3.2.8.   Hulppost (50) 
De hulppost is een samenstel van componenten, bestaande uit blus- en communicatiemiddelen, ten 
behoeve van de weggebruiker en de hulpdiensten, welke in de wegtunnel gebruikt kunnen worden. 
 

3.2.9.   Gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties (70) 
Onder de gebouwgebonden W wordt verstaan alle installaties in de dienstgebouwen die zorgdragen 
voor het onder de juiste condities herbergen van het deel van de VTTI-componenten welke in de 
dienstgebouwen worden opgesteld. Hieronder vallen onder meer: 

- Klimaatinstallatie; 
- Sanitaire installatie; 
- Brandbestrijdingsmiddelen. 

 

3.2.10.   Gebouwgebonden elektrotechnische installaties (70) 
Onder de gebouwgebonden installaties E wordt verstaan alle installaties in de dienstgebouwen die 
zorgdragen voor het onder de juiste condities herbergen van het deel van de VTTI componententen 
die in de dienstgebouwen zijn opgesteld. Hieronder vallen ondermeer: 

- Branddetectie en melding in het gebouw; 
- Verlichting; 
- Noodverlichting; 
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- Wandcontactdozen; 
- Toegangcontrole; 
- Inbraakdetectie. 

 

3.2.11.   Ventilatiesysteem (30) 
Het ventilatiesysteem is het samenstel van componenten welke tijdens calamiteiten voldoende toevoer 
van zuurstof en voldoende afvoer van rookgassen verzorgt. Tijdens normale omstandigheden heeft 
het ook de taak om de luchtcondities in de tunnel zodanig beheersen dat de verontreinigingsgraad van 
de lucht onder de gestelde grenswaarden blijft en de veiligheid van de weggebruiker onder alle 
bedrijfstoestanden wordt gewaarborgd. 
 

3.2.12.   Verkeersysteem (40) 
Het verkeersysteem levert een bijdrage aan de functie regelen en afwikkelen van het wegverkeer. Het 
gaat daarbij om functies als detecteren, signaleren, informeren en regelen. Afwijkend gedrag van het 
wegverkeer wordt gedetecteerd waarna bijbehorende maatregelen kunnen worden genomen zoals 
informeren van het wegverkeer of het (tijdelijk) afsluiten van de tunnel. 
 

3.2.13.   Tunnelverlichting (20) 
De tunnelverlichting waarborgt zicht in de tunnel, zodat weggebruikers veilig de tunnel kunnen 
passeren. De tunnelverlichting zorgt overdag voor een geleidelijke overgang van daglichtniveau naar 
een lager lichtniveau in tunnel. Bij calamiteitenniveau zorgt de verlichting voor een maximaal 
lichtniveau van de basisverlichting in de tunnel.  
 

3.2.14.   Vluchtwegbeheersing (20) 
Het object vluchtwegbeheersing zorgt ervoor, dat er bij een calamiteit personen de vluchtroute 
zichtbaar en hoorbaar kunnen vinden en veilig in de andere tunnelbuis worden toegelaten. 
 

3.2.15.   Waterafvoersysteem (30) 
Onder het waterafvoersysteem wordt het volgende verstaan: de voorzieningen welke benodigd zijn 
voor het adequaat afvoeren van schoonwater en verontreinigde vloeistoffen uit de tunnel, aansluitende 
open toeritten en eventuele aangrenzende terreinen naar infiltratiegebieden in de omgeving. 
 

3.2.16.   Overdrukinstallatie middentunnelkanaal (30) 
De overdrukinstallatie middentunnelkanaal is het samenstel van componenten welke het 
middentunnelkanaal vrij dient te houden van rook en gevaarlijke gasmengsels uit de tunnelbuis. Dit 
komt doordat het middentunnelkanaal als vluchtroute dient. Bij calamiteiten in de tunnelbuis zal er een 
overdruk worden gecreëerd om zo de veiligheid van de vluchtroute te waarborgen. 
 

3.2.17.   Overdrukinstallatie pompkamer (30) 
De overdrukinstallatie pompkamer is het samenstel van componenten welke de pompkamer vrij dient 
te houden van gevaarlijke gasmengsels uit de waterkelder. Omdat er altijd lekkage optreedt tussen de 
pompkamer en de waterkelder moet er bij calamiteiten in de tunnelbuis in de pompkamer een 
overdruk worden gecreëerd. 
 

3.3.   Normen en richtlijnen 
De gekozen technische oplossingen tussen civiel en TTI binnen dit raakvlakkendossier, zijn vaak ook 
beschreven in normen en richtlijnen. Gekozen is voor een generieke opsomming van mogelijk van 
toepassing zijnde normen en richtlijnen. Gezien het feit dat slechts enkele normen wettelijk zijn 
voorgeschreven, zal het altijd een afspraak blijven tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om zich 
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aan normen te houden. Ook kan een opdrachtnemer op eigen initiatief een norm raadplegen of zich 
eraan houden, om zo tot algemeen aanvaarde oplossingen te komen. 
 
De lijst met normen en richtlijnen is opgenomen in Bijlage 2. 
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Bijlage 1 Raakvlakkenmatrix 
 

De raakvlakkenmatrix dient als aanzet tot discussie en met als doel afstemming over de genoemde 

onderwerpen te ondersteunen, let op deze matrix kan niet geïnterpreteerd worden als eisend! 

 

Op de volgende pagina’s vindt u de totale raakvlakkenmatrix gegroepeerd per deelinstallatie.  

 

Van de gebruikte begrippen is hieronder een verklarende lijst opgenomen. 
Begrip Verklaring 

Hoogspanning Spanning hoger dan dan 1000V AC of 1500V DC 

Storz koppeling Benaming van specifiek type koppeling. Veelal gebruikt door de brandweer, om 
slangen op leidingen aan te sluiten. 

Noodstroomaggregaat 
(NSA) 

Brandstofmotor met generator (meestal werkend op diesel) voor het opwekken van 
elektrische energie als de reguliere netvoeding uitvalt. 

CADO CalamiteitenDoorsteek: een mechanische constructie voor het openen van een deel 
van de geleiderail; hierdoorheen kunnen de voertuigen (van de openbare 
hulpverleningsdiensten) naar de andere rijbaan doorsteken. 

Statische opvoerhoogte Het hoogteverschil tussen de aanzuighoogte van de pomp tot de maximale hoogte 
van de persleiding.  

DGB Dienstengebouw. 

DN 150 Een DN maat zegt iets over de buisdiameter. DN150 is een buis met een nominale 
diameter van 150 mm. 

HDPE Hoge dichtheid polyetheen (HDPE of PE-HD), Vaak bestaan mantelbuizen uit dit 
materiaal omdat het minder breekzaam is dan PVC. 

Hulppost Kast in de wand van een kunstwerk waarin zich diverse veiligheidsvoorzieningen 
bevinden, met name communicatie- en blusvoorzieningen, voor de weggebruiker en 
de hulpdiensten.  
Hulpposten zijn niet bedoeld om weggebruikers te beschermen tegen de gevolgen 
van brand. Er bestaan verschillende typen hulppostkasten, aangeduid met A, B en C. 
Deze zijn nader omschreven in de VRC. 

Laagspanning Spanning lager dan 1000V AC of 1500V DC 

Moot lengte Lengte van een moot. Dit is een deel van de tunnel zonder voeg. 

MTK Middentunnelkanaal. 

Dagmaat Netto ruimte van een sparing, opening. 

Moot voegen Overgang tussen verschillende moten. 

Moot Repeterend deel van tunnel, vaak wordt per moot geconstrueerd. 

pompkamer Ruimte waar pompen staan opgesteld (droog opgestelde pompen) 

pompkelder Ruimte waarin zich water tezamen met dompelpompen bevindt. 

STI Speech Transmission Index, spraak verstaanbaarheids index. Van 0 tot 1 waarbij 
1uitstekend is en 0 onverstaanbaar. 

TB Tunnelbuis. 

UPS Uninterrupted Power Supply: systeem van accu’s dat gedurende een beperkte periode 
(een deel van) de energievoorziening kan continueren na uitval van de reguliere 
energievoorziening; = No-Break  

VRC Veiligheidsrichtlijnen deel C, Basismaatregelen, van de Veiligheidsrichtlijnen. 

Pompzonk Verdiepte gedeelte waarin de pompen staan opgesteld 

VEVA Verrijdbare Vangrail / Verplaatsbare Vangrail: een mechanische constructie die een 
doorgang kan vrijmaken tussen twee rijbanen, bijvoorbeeld in het kader van 
onderhoud van een tunnelbuis of als doorgang voor hulpdiensten tijdens een incident. 

Middenspanning Vervallen begrip door aanpassing norm. 

No-break Zie UPS 

  
zie ook: Begrippenlijst Tunnelveiligheid 

http://www.rws.nl/rws/bwd/home/pdf/tunnel/Begrippenlijst.pdf 
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Inhoudsopgave Bijlage 1: 

     
1. Energievoorziening   
 a. Aansluiting openbare net  

 
b. Aardings-, bliksem- en overspanningsbeveiliging, zwerfstromen en 
EMC 

 c. Laagspanningsinstallatie  
 d. Noodstroominstallatie  
 e. No-breakinstallatie   
 f. Middenspanningsinstallatie  
2. Verlichting    
 a. Tunnelverlichting   
 b. Verlichting vluchtwegen, exclusief vlucht- aanvalsdeurverlichting 
 c. Terreinverlichting   
3. Vloeistofafvoersysteem en  
 Ventilatiesysteem   
 a. Pompinstallatie   
 b. Tunnelventilatie   
 c. CO-, zicht- en koolwaterstoffenmeting 
 d. Overdrukventilatie (pomp)kamers 
 e. Ventilatie vluchtwegen  
4. Brandbeveiliging   
 a. Brandblusinstallatie tunnel  
 b. Branddetectie tunnel  
 c. Hulpposten   
5. Gebouwinstallaties   
6. CCTV-installatie/verkeersinstallaties 
7. HF-installatie/ luidsprekerinstallatie/intercomsinstallatie/ 
telefooninstallatie 
8. Besturing, bediening en bewaking 
 a. Besturingssystemen  
 b. Bedieningssystemen  
9. Vluchtvoorzieningen   
 a. Vluchtdeuren   
 b. Centrale deurontgrendeling  
 c. Vlucht-aanvalsdeurverlichting  
 d. Geluidsbakens   
10. Weginstallaties   
 a. Verkeersinstallaties  
11. Railinstallaties   
 a. Tractie energie systemen  
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TTI Civiel Omschrijving

Voorbeeld
Ruimtebeslag

Dragen

Onderhoudbaarheid

Overige

24 10 10 1. Energievoorziening
25 10 10 A. Aansluiting openbare net
26 10 10 Hoogspanningsruimte Verbinden DGB inkoopruimte X X X WST x De buigstraal van 

hoogspanningskabels mag niet 
meer zijn dan 10 a 12 x de 
kabeldiameter.

Er dient rekening gehouden te 
worden met buigstralen van 
kabels en leidingen, voor 
leidingkokers.

Bij onderinvoer van 
hoogspanningskabels voorzien in 
kabelkelder.

27 10 10 Hoogspanningsruimte Verbinden DGB inkoopruimte X X X SATO x De energievoorziening dient aan te 
sluiten op de voorziene 
hoogspanningsaansluiting.

Er dient een 
hoogspanningsruimte te 
worden voorzien, met de 
opgegeven afmetingen conform 
het leverende energiebedrijf.

28 10 10 Hoogspanningsruimte Ruimtebeslag DGB inkoopruimte X X X 2e Coen x Opgave ruimte en eisen i.v.m. 
onderhoud Netbeheerder.

Aparte toegang tot ruimte van 
af buitenzijde gebouw.

Onderhoud-
/inspectieruimte/toegankelijkheid. Kan 
ook procedureel worden opgelost, 
bijvoorbeeld door middel van een 
sleutel regime.

29 10 10 Hoogspanningsruimte Toegang verlenen en 
transport binnen 
dienstengebouw

DGB inkoopruimte X X X WST x TTI dient tijdig maatvoering op te 
geven.

Voldoende ruimte voorzien voor 
transport van trafo's en 
verdelers naar DGB 
inkoopruimte.

Deurbreedtes, luiken, breedte deuren 2 
meter, gangen, horizontaal transport, 
verticaal transport (luiken of lift).

30 10 12 B. Aardings-, bliksem- en overspanningsbeveiliging, zwerfstromen en EMC
31 10 12 Aardplaten t.b.v. aarding Voorkomen van 

zwerfstromen
TB X X X Nijverdal x De aardkabel dient verbonden te 

worden met de aardplaten of 
aardrail.

De wapening van de 
betonconstructie van de 
tunnelbuizen en het 
dienstengebouw, dient te 
worden voorzien van minimaal 
X aardplaten aan beide zijden 
van de moot, deze dienen te 
worden geplaatst binnen een 
straal van Y meter van de 
kabelbaan.

Voorbeeld nijverdal: "Standaard 
minimaal 2 aardplaten die maximaal 5 
meter van de kabelbaan mogen zitten."

32 10 12 Aardplaten t.b.v. aarding Voorkomen van 
zwerfstromen

TB X X WST x x De aardkabel dient verbonden te 
worden met de aardplaten.

De wapening van de 
betonconstructie van de 
tunnelelementen en het 
dienstengebouw dient te 
worden voorzien van minimaal 
X aardplaten ter hoogte van het 
servicekanaal bij de 
kabelgoten. Deze dienen te 
worden geplaatst binnen een 
straal van Y meter van de 
kabel.

Standaard minimaal 2 aardplaten die 
maximaal 5 meter van de kabelbaan 
mogen zitten.

Component

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

33 10 12 Aardplaten t.b.v. aarding Voorkomen van 
zwerfstromen

TB X X X SATO De aardplaten t.p.v. de mootvoegen 
worden onderling verbonden 
middels een koperdraad zodat een 
doorgaande verbinding ontstaat. De 
aardplaat moet liefst zo dicht 
mogelijk bij de mootvoeg worden 
ingestort zodat de lengte van het 
koperdraad zo klein mogelijk is. Het 
ingestorte aardingsframe wordt ook 
nog aangesloten op een in het 
middenkanaal aan beide zijden 
geplaatste rail van blank koper met 
een minimale doorsnede van 50 
mm2.

Elke moot in een tunnelelement 
is voorzien van een 
aardingsframe van doorgelaste 
wapeningsstaven Ø12 welke in 
dwarsrichting van de tunnel 
worden geplaatst. In 
langrichting zijn de 
aardingsframes onderling 
verbonden doordat in elke 
middenwand een 
wapeningsstaaf Ø16 is 
opgenomen welke op de 
uiteinde van de moot voorzien 
is van een aardplaat.

Prorail stelt eisen aan de afstand tot de 
mootvoegen (max. 300mm).

34 10 12 Diverse installaties en componenten, aanwezig 
in de tunnelbuis.

Voorkomen 
aanraakgevaar

TB X X SATO x Aanraakbare, metalen delen van 
stroomvoerende tunnelapparatuur 
moeten geleidend worden 
verbonden met de tunnelwapening.

Wapening dient geschikt te zijn 
om geleidende verbindingen te 
maken met elektrische 
onderdelen.

35 10 12 Dienstengebouw Beveiliging DGB X X X Nijverdal x TTI mag geen hinder ondervinden 
van blikseminslag op het 
dienstengebouw.

Bliksem afleider aanbrengen op 
dienstengebouw. Volgens norm 
NEN-EN-IEC 62305 klasse LPL 
II.

36 10 12 Gevelbeplating staalconstructies 
dienstengebouw

Aarding DGB X X X Nijverdal x Eventueel aan te brengen 
gevelbeplating, stalen deuren, 
roosters of ander staalwerk dienen 
geaard te worden.

Op eventueel aan te brengen 
gevelbeplating, stalen deuren, 
roosters of ander staalwerk 
dienen voorzieningen t.b.v. 
aarding aangebracht te worden.

37 10 12 Diverse blikseminslag gevoelige componenten Beveiliging DGB X X X SATO x Op alle metalen dakdelen, zoals 
schoorstenen, ventilatiekappen, 
metalen daklijsten e.d. dient een 
bliksemafleiderinstallatie geplaatst 
te worden conform NEN1014 PL3.

Alle metalen dakdelen, zoals 
schoorstenen, ventilatiekappen, 
metalen daklijsten e.d. dienen 
te zijn voorzien van 
mogelijkheid tot aansluiten van 
een bliksemafleider.

Oude norm verwijzing nog in SATO.

38 10 12 Civiele constructies Aarding DGB, TB X X X 2e Coen x Opgave van civieltechnische 
objecten die geaard moeten 
worden.

Civiele constructies geschikt 
maken om met aarde te 
verbinden.

39 10 12 Civiele constructies Aarding DGB, TB X X X 2e Coen x Opgave van civieltechnische 
objecten die geaard moeten 
worden.

Instorten mantelbuizen, ten 
behoeven van verschillende 
aardposities.

40 10 12 Aarding Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgave van de ruimte en positie 
van de gewenste aarde in Energie-
/dienstengebouw.

Ruimte reserveren ten behoeve 
van de aardingsinstallatie in het 
Energie-/dienstengebouw.

41 10 12 Aarding Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgave ruimtebehoefte voor 
metingen en inspecties 
aardvoorziening.

Ruimte voor het uitvoeren van 
metingen aan de aarding en 
bliksem componenten.

Het mogelijk maken van metingen aan 
het aardingssysteem. Dus de 
toegankelijkheid dient voldoende te zijn.

42 10 12 Civiele constructies Aarding DGB, TB X X X 2e Coen x Opgave van de civieltechnische 
aardposities
.

koppelen van diverse 
civieltechnische objecten aan 
aarde.

43 10 12 Civiele constructies Aarding DGB, TB X X X TREIN x x Opgave van de civieltechnische 
aardposities.

koppelen van diverse 
civieltechnische objecten aan 
aarde.

Speciale voorzieningen om potentiaal 
vereffening toe te passen , mogelijk 
wordt tunnel bewust niet aan aarde 
gelegd! (Willemspoor).

44 10 13 C. Laagspanningsinstallatie
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

45 10 13 Wandcontactdozen Onderhoudbaarheid TB X X X WST x De energievoorzieningen voor 
onderhoud in de tunnelbuis dienen 
te passen in een inkassing van 
[Afmeting]. Voedingskabels van 
deze voorzieningen moeten door 
mantelbuizen met een inwendige 
diameter van X mm gevoerd 
kunnen worden.

Ten behoeve van de  
energievoorzieningen voor 
onderhoud worden inkassing 
aan weerszijden van de 
tunnelbuis aangebracht. Deze 
inkassingen hebben inwendige 
afmetingen van [Afmeting]. Er 
worden drie mantelbuizen met 
een inwendige diameter van 
minimaal X mm aangebracht, 
buigstraal minimaal Y mm.

Standaard [Afmeting] is 850x550x300 
mm. Mantelbuis groot genoeg kiezen 
zoals 70mm met een buigstraal van 
minimaal 500mm.

46 10 13 Voedingskasten Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgave objecten langs tracé die 
beschermd moeten worden tegen 
aanrijden.

bescherming van 
voedingskasten tegen 
aanrijden.

47 10 13 Verdelers Dragen DGB X X X 2e Coen x Opgave locatie, grootte en gewicht 
verdelers.

Voorzien in voldoende 
dragende fundatie voor 
verdelers.

48 10 13 Verdelers Beveiliging MTK X X X 2e Coen x Opgave positie verdelers. Brandscheiding tussen 
verdelers tbv verschillende 
buizen.
.

49 10 13 Mantelbuizen Verbinden MTK X X X 2e Coen x Opgave van de positie van de 
verdelers en de benodigde buizen.

Instorten mantelbuizen ten 
behoeve van verdeling van de 
voedingen over de tunnel.

50 10 13 Kabels Verbinden DGB, TB, MTK X X X 2e Coen x Opgave van posities voor 
doorvoeringen van kabels.

Voorzien in voldoende 
uitsparingen.

51 10 13 Verdelers Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x Opgave van afmetingen verdelers 
(in het middentunnelkanaal / 
dienstengebouw / energiegebouw) 
inclusief ruimte voor 
werkzaamheden.

Ruimte reserveren voor 
verdelers inclusief 
werkzaamheden in het 
middentunnelkanaal / 
dienstengebouw / 
energiegebouw.

52 10 13 Verdelers Ruimtebeslag MTK X X X WST x Opgave van afmetingen verdelers 
(in het servicekanaal / 
dienstengebouw / energiegebouw) 
inclusief ruimte voor 
werkzaamheden.

Ruimte reserveren voor 
verdelers inclusief 
werkzaamheden in het 
servicekanaal / 
dienstengebouw / 
energiegebouw.

Rekening houden met transport van en 
naar technische ruimten in 
servicekanaal of luiken voorzien vanaf 
wegdek, dwarsverbinding. Rekening 
houden met ventilatie en verwarming.

53 10 15 D. Noodstroominstallatie
54 10 15 Generator Onderhoudbaarheid DGB NSA X X X COB x Generator dient vervangbaar te zijn. De vloer dient vanaf de ingang 

tot de generatorruimte de 
belasting te kunnen dragen en 
vervanging mogelijk maken.

Denk aan hijsbalkenlieren en andere 
ondersteunende bedrijfsmiddelen. Toch 
moet overwogen worden of dit 
noodzakelijk is ivm. zelden voorkomen 
van vervanging.

55 10 15 Generator Gevolgen brandstof 
verlies beperken

DGB NSA X X X Nijverdal x Detectie brandstoflekkage melden 
aan besturingssysteem.

Vloeistofdichte vloer 
toepassen.

56 10 15 Generator Aan en afvoer van lucht DGB NSA X X X Nijverdal x De aanvoer van buitenlucht 
geschiedt door een luchtschacht.

Sparing voor de aan en afvoer 
luchtschacht opnemen.

Gescheiden luchtwegen voor koellucht 
en afvoerlucht.

57 10 15 luchtrooster generator Ongedierte en 
vandalisme 
bestendigheid

DGB NSA X X X Nijverdal  x x Ongedierte en vandalisme bestenig 
rooster toepassen.

Rooster op hoogte plaatsen, 
waardoor minder kans is op 
vandalisme.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

58 10 15 Generator Beperking geluid uitstoot DGB NSA X X X Nijverdal x Er dient tenminste voldaan te 
worden aan de wettelijke eisen ten 
aanzien van de geluidsproductie.

Aanbrengen van voldoende 
geluidsisolatie.

Voldoen aan geluidsnormen die lokaal 
gelden. Denk aan bestemmingsplan, 
dichtstbijzijnde gevel of terreingrens.

59 10 15 Generator Dragen DGB NSA X X X 2e Coen x De generator dient zo min mogelijk 
trillingen door te geven aan de 
vloer.

De vloer dient geschikt te zijn 
voor het opvangen van de 
mechanische rest trillingen van 
de generator.

60 10 15 Generator Dragen DGB NSA X X X 2e Coen x Gewicht van de totale aggregaat is 
maximaal x Kg.

De vloer dient de belasting ten 
gevolge van dit component te 
kunnen dragen trillingsvrij.

Vloerbelastingen
200MWatt: 2.5 ton/m2
100MWatt: 1.75 ton/m2
750kWatt: 1.36 ton/m2
300kWatt: 1.10 ton/m2
Getallen zijn slechts voorbeelden!.

61 10 15 Luchtrooster generator Aan en afvoer van lucht DGB NSA X X X 2e Coen x Opgave behoefte sparing ten 
aanzien van de luchtrooster.

Sparingen aanbrengen ten 
aanzien van de luchtroosters.

62 10 15 Doorvoeren generator Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgave sparingen ten aanzien van 
de doorvoering brandstofleidingen, 
koelleidingen en noodaansluitingen.

Sparingen aanbrengen ten 
aanzien van doorvoering 
brandstofleidingen, 
koelleidingen en 
noodaansluitingen.

63 10 15 Generator Dragen DGB NSA X X X 2e Coen x Opgeven bevestigingsframe voor 
NSA.

Instorten bevestigingsframe 
voor NSA.

64 10 15 Generator Koelen DGB NSA X X X 2e Coen Opgeven benodigde koeling NSA. Voorzien in benodigde 
luchtdoorvoeren t.b.v. koeling 
NSA.

65 10 15 Generator Ruimtebeslag DGB NSA X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen NSA, Koeling, 
brandstofopslag en ruimte voor 
noodvoorziening.

Ruimte voorzien t.b.v. NSA, 
Koeling, brandstofopslag en 
ruimte voor noodvoorziening.

Ruimtebehoefte voor brandstofopslag 
hangt af van de gewenste hoeveelheid 
liters. De eisen verschillen per project 
over het opvangen van netuitval.VRC 
meldt uitgaande van ernstige storing is 
3x 24uur voldoende.

66 10 15 Hijsconstructie Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen en 
draaggewicht hijsconstructie ten 
behoeve van onderhoud NSA.

Ruimte voorzien ten aanzien 
van het aanbrengen van een 
hijsconstructie voor het dragen 
van objecten tot maximaal x 
Kg.

Ook rekening houden met ruimte 
reserveren voor de constructie zelf!

67 10 15 E. No-breakinstallatie
68 10 15 Accupakketten Ruimtebeslag DGB no-break X X X Nijverdal x De accupakketten van de no-break 

installatie mogen maximaal X bij Y 
mm in beslag nemen.

Ruimte voorzien voor de no-
break installatie van X bij Y 
mm.

Ruimte hangt af van het benodigde 
vermogen en tijd.

69 10 15 Omvormer Beperking geluid uitstoot DGB no-break X X X Nijverdal x x Geluidsarme No break kiezen. Aanbrengen van voldoende 
geluidsisolatie.

Voldoen aan geluidsnormen.

70 10 15 Accupakketten Dragen DGB no-break X X X 2e Coen x Opgave gewicht accupakketten. De vloer van het 
dienstengebouw dient 
voldoende dragend te zijn.

71 10 15 Accupakketten Lekkage beperken DGB no-break X X X 2e Coen x Aangeven locatie accu's. De ruimte met de 
accupakketten dient een 
vloeistofdichte afwerking te 
hebben i.v.m. lekkage accu's.

72 10 15 Stelling Accu pakketten Beperken brandschade DGB no-break X X X 2e Coen x Opgeven scheiding tussen de 
verschillende opstellingen.

Voorzien in een 
brandscheiding.

Brandwerendheid tussen verschillende 
opstellingen, zodat bij brand slechts 
één stelling met accu's uitvalt.

73 10 15 Afzuiging no-break ruimte Ruimtebeslag DGB no-break X X X 2e Coen x Opgeven sparing ten aanzien van 
afzuiging.

Voorzien in sparing in de no-
break ruimte ten aanzien van 
het plaatsen van een 
afzuigrooster.

74 10 15 Afzuiging no-break ruimte Ruimtebeslag DGB no-break X X X WST x Opgeven sparing ten aanzien van 
luchtbehandeling.

Voorzien in sparing in de no-
break ruimte ten aanzien van 
het luchtbehandelingskanaal.

Werktemperatuur no-break is 20 °C. 
Temperatuur binnen specificaties van 
fabrikant houden.

75 10 15 no-break Ruimtebeslag DGB no-break X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebeslag no-break in 
het Energie/dienstengebouw.

Rekening houden met 
ruimtereservering voor de no-
break.

76 10 15 no-break Ruimtebeslag DGB no-break X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen ten aanzien 
van onderhoud.

Rekening houden met 
ruimtereservering voor 
onderhoud.

Onderhoudruimtebeslag.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

77 10 15 Accupakketten Functiebehoud DGB no-break X X X WST x x Opgeven temperatuurrange, grootte 
luchtkanaal.

Rekening houden met 
geforceerde 
luchtkoeling(luchtkanalen) . 
Werktemperatuur accu's is 20 
°C.

Indien de no-break opgesteld staat in 
het dienstengebouw, ruimte voorzien 
voor luchtbehandeling.

78 10 16 F. Hoogspanningsinstallatie
79 10 16 Transformator Opvangen olie DGB hoogspanning X X X Nijverdal x De oliegekoelde transformatoren 

dienen geplaatst te worden op 
lekbak met een roostervloer gevuld 
met grind.

De lekbak voor de oliegekoelde 
transformator dient gevuld te 
worden met grind en voldoende 
inhoudt hebben voor de opvang 
van de olie van de 
transformator.

80 10 16 Transformator Dragen DGB inkoopruimte X X X Nijverdal x Het gewicht van de transformator 
mag niet meer bedragen dan X Kg.

De vloer ter hoogte van de 
transformatorruimte dient een 
belasting van X Kg te kunnen 
dragen.

Gewicht niet nader bepaald.

81 10 16 Transformator Onderhoudbaarheid DGB X X X COB x Opgeven afmetingen transformator. Voorzien vervangbaarheid 
transformator.

Denk aan extra hijsinrichtingen, extra 
grote deuren en mogelijke 
vloerbelastignen.

82 10 16 Transformator Beperking geluid uitstoot DGB hoogspanning X X X Nijverdal x Er dient tenminste voldaan te 
worden aan de wettelijke eisen ten 
aanzien van de geluidsproductie.

Aanbrengen van voldoende 
geluidsisolatie.

83 10 16 Transformator Beheersen temperatuur DGB inkoopruimte X X X WST x Er dient voor voldoende lucht aan- 
en afvoer gezorgd te worden zodat 
transformator binnen 
temperatuurgrenzen blijft.

Roosters naar buitenlucht 
voorzien of luchtkanalen 
voorzien voor geforceerde 
koeling.

Kan gelden voor alle toegepaste 
transformatoren. Technische ruimte 
voorzien van ruimte voor luchtkanalen 
i.v.m. koeling en overdruk. Zie ook 
aanvullende normering NEN 3840 
"Bedrijfsvoering van elektrische 
installaties - Aanvullende Nederlandse 
bepalingen voor 
hoogspanningsinstallaties".
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

84 10 16 Hoogspanningsruimte toegang verlenen en 
transport binnen tunnel

E-ruimte in tunnel X X X WST x x TTI dient tijdig maatvoering op te 
geven.

Voldoende ruimte voorzien voor 
transport van trafo's en 
verdelers naar technische 
ruimte in tunnel.

Transportmogelijkheden in 
servicegangen en/of luiken in wegdek. 
E-ruimtes in tunnels zijn 
gecombineerde ruimte voor 
hoogspanning, verdelers, no-break en 
laagspanning.

85 10 16 Hoogspanningsruimte Locatie MTK X X X 2e Coen x Opgave van de positie van 
eventuele trafo's of verdelers langs 
tracé.

Voldoende mantelbuizen 
opnemen voor de voedingen 
naar verdelers tracé.

Mantelbuizen.

86 10 16 Hoogspanningsruimte Locatie MTK X X X 2e Coen x Opgave van de positie van 
eventuele trafo's of verdelers langs 
tracé.

Ruimte voor kabelbanen en 
doorvoeren daarvan voor de 
voedingen naar verdelers tracé.

Kabelbanen.

87 10 16 Hoogspanningsverdeler Dragen DGB hoogspanning X X X 2e Coen x Opgave gewicht verdelers. De vloer van het 
dienstengebouw dient rekening 
te houden met het gewicht van 
de verdelers.

88 10 16 Hoogspanningsverdeler Beperken brandschade DGB hoogspanning X X X 2e Coen x Opgave behoefte brandscheiding. Het dienstengebouw moet 
voorzien in de behoefte tot het 
aanbrengen van 
brandscheidingen tussen 
installaties.

89 10 16 Hoogspanningsruimte Ruimtebeslag E-ruimte in tunnel X X X WST x Ruimtebeslag opgeven ten behoeve 
van opgestelde apparatuur in 
Technische ruimte.

Voldoende grote ruimte voor 
inkomend voedingsveld.

90 10 16 Luchtrooster Ruimtebeslag DGB hoogspanning X X X 2e Coen x Opgave sparing ten behoeve van 
luchtstroming koeling trafo's.

Rekening houden met sparing 
luchtrooster.

91 10 16 Hoogspanningsinstallatie Ruimtebeslag Divers X X X 2e Coen x Opgeven overige kabelsparingen en 
mantelbuis behoeften.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen en 
sparingen.

92 10 16 Transformator Ruimtebeslag DGB hoogspanning X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebeslag 
transformator in het 
dienstengebouw.

Rekening houden met 
afmetingen transformator.

93 10 16 Transformator Ruimtebeslag DGB hoogspanning X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebeslag ten aanzien 
van onderhoud transformator.

Rekening houden met 
onderhoudsafmetingen 
transformator.

94 20 20 2. Verlichting
95 20 21 A. Tunnelverlichting
96 20 21 Profiel van vrije ruimte Geleiden verkeer TB X X X Nijverdal x De verlichtingsarmaturen inclusief 

bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van 
VTTI installaties tussen 
bovenkant PVR en onderkant 
plafond tunneldak is minimaal X 
mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

97 20 21 Tunnelwand Verlichtingsintensiteit TB X X X Nijverdal x Het object Verlichting moet er voor 
de reflectiefactor rekening mee 
houden, dat de wanden en het 
plafond worden uitgevoerd in 
materiaal X met reflectiefactor Y.

De tunnelwanden worden 
uitgevoerd met een materiaal X 
met reflectiefactor Y.

98 20 21 Tunnelwand Verlichtingsintensiteit TB X X X 2e Coen x Onderzoek naar optimum tussen 
reflectie en verlichtingsintensiteit.

Invloed van civiel op de 
reflectie opgeven.

99 20 21 Tunnelwand Verbinden Divers X X X 2e Coen x Opgeven positie en mantelbuizen 
ten aanzien van de 
tunnelverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de 
tunnelverlichting.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

100 20 21 Tunnelwand Ruimtebeslag TB X X X SATO De verlichtingslijn wordt altijd 
evenwijdig ten opzichte van de 
hartstreep op het plafond geplaatst. 
Bij drie rijstroken komen er twee 
verlichtingslijnen. Bij twee rijstroken 
komt er maar één verlichtingslijn. In 
langsrichting van de tunnel is de 
plaats van de verlichting bepalend 
in verband met 
tegenstraalverlichting. Voor de lijn- 
en tegenstraalverlichting kan 
dezelfde instorting gebruikt worden. 
De hart op hartafstand moet voor 
beiden apart bepaald worden.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.

Dit raakvlak is gebaseerd op 
conventionle lichttechniek, wellicht is 
met LED-verlichting dit raakvlak anders 
invulbaar.

101 20 21 Armaturen Verbinden Divers X X X WST x Opgeven positie en mantelbuizen 
ten aanzien van de 
tunnelverlichting.

Ruimte reserveren voor 
mantelbuizen, rekening houden 
met randafstand van de 
segmenten (bv 30cm uit de 
rand). Segmentlengte 2.0 
meter.

Speciale aandacht voor de 
brandwerendheid van opbouw 
Mantelbuizen. Wat zijn de gevolgen van 
het doorbranden van een mantelbuis?.

102 20 21 Armaturen Verbinden TB X X X 2e Coen x Uitsparingen opgeven voor de 
armaturen.

Rekening houden met 
eventuele uitsparingen voor de 
verlichtingsarmaturen.

103 20 21 Armaturen Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Opgeven afmeting in te storten 
frames/ankerrails.

Frames instorten ten behoeve 
van de tunnelverlichting.

104 20 21 Armaturen Locatie TB X X X 2e Coen x Opgave boorposities 
verlichtingsarmaturen.

Boorposities mogelijk maken 
ten aanzien van 
verlichtingsarmaturen.

Houdt rekening met standaard 
mootlengten.

105 20 21 Armaturen Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Ruimtebeslag en positie op 
tunneldak aangeven.

Rekening houden met vrije 
ruimte op het tunneldak ten 
aanzien van de 
verlichtingsarmaturen.

106 20 22 B. Verlichting vluchtwegen, exclusief vlucht- aanvalsdeurverlichting
107 20 22 Tunnelwand Verlichtingsintensiteit TB X X X WST x Onderzoek naar optimum tussen 

reflectie, verlichtingsintensiteit en 
contrast.

Invloed van civiel op de 
reflectie opgeven.

Overeenstemming bereiken over de 
type afwerking, en daarmee de 
reflectie.

Bijvoorbeeld:
Alleen het eerste gedeelte voorzien van 
tegels, de rest van de tunnel met 
gespoten beton.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

108 20 22 Vluchtwegverlichting Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x x x Ruimtebeslag en positie in 
middentunnelkanaal aangeven.

Rekening  houden met vrije 
ruimte in het 
middentunnelkanaal ten 
aanzien van de 
verlichtingsarmaturen.

Rekening met lengte van personen, 
minimaal 2 meter PVR incl. apparatuur 
ivm. vluchtmogelijkheden. Dit raakvlak 
geld zowel voor de vluchtweg als 
eventuele dienstgang. Onderstaande 
foto is de dienstgang van de WST. 

109 20 22 Vluchtwegverlichting Verbinden MTK X X X 2e Coen x x Opgave positie van de 
vluchtwegverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de voeding.

Indicatie mantelbuizen is DN50.

110 20 22 Vluchtwegverlichting Ruimtebeslag Dwarsverbinding X X X WST x x x Ruimtebeslag en positie in 
middentunnelkanaal aangeven.

Rekening  houden met vrije 
ruimte in het 
middentunnelkanaal ten 
aanzien van de 
verlichtingsarmaturen.

111 20 22 Vluchtwegverlichting Verbinden Dwarsverbinding X X X WST x x Opgave positie van de 
vluchtwegverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de voeding.

112 20 22 Evacuatieverlichting Verbinden MTK X X X 2e Coen x x Opgave positie van de 
evacuatieverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de voeding.

113 20 22 Evacuatieverlichting Verbinden Dwarsverbinding X X X WST x x Opgave positie van de 
evacuatieverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de voeding.

114 20 22 Verkeersgeleidingsverlichting Verbinden TB, Toeritten X X X 2e Coen x Opgave positie van de 
verkeersgeleidingsverlichting.

Rekening houden met in te 
storten mantelbuizen ten 
aanzien van de voeding.

115 20 22 Armaturen Locatie TB X X X 2e Coen x Opgave boorposities armaturen. Boorposities mogelijk maken 
ten aanzien van armaturen.

116 20 22 Armaturen Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Opgave afmetingen diverse 
armaturen.

Rekening houden met vrije 
ruimte ten behoeve van het 
plaatsten van armaturen.

117 20 28 C. Terreinverlichting
118 20 28 Lichtmasten Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Wijze van aanrijdbeveiliging 

opgeven.
Aanrijdbeveiliging toepassen.

119 20 28 Lichtmasten Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x Onderhoudbare onderdelen op 
toegankelijke plaats plaatsen. 
Locaties afstemmen.

Ruimte voor mogelijk 
onderhoud dient aanwezig te 
zijn.

120 20 28 Lichtmasten Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Lichtmasten op kunstwerken met 
bijbehorende fundatie en ankers 
opgeven.

Rekening houden met fundatie 
en ankers met betrekking tot 
het plaatsen van lichtmasten op 
kunstwerken.

121 20 28 Lichtmasten Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Lichtmasten opgeven met 
bijbehorende kabelbanen en 
mantelbuizen.

Aanbrengen mantelbuizen op 
kunstwerken en aardbanen.

122 30 30 3. Vloeistofafvoersysteem en Ventilatiesysteem
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

123 30 30 A. Pompinstallatie
124 30 30 Besturingskast pompinstallatie Locatie DGB pompkamer X X X Nijverdal x De besturingskast van het 

waterafvoersysteem dient te worden 
geplaatst in de pompkamer TTI in 
de daarvoor gereserveerde ruimte.

Er dient een ruimte 
gereserveerd te worden van 
tenminste X.Y mm ten behoeve 
van de besturingskast van het 
waterafvoersysteem.

Standaard besturingskast: 1200* 800. 
Besturingskast kan ook op maaiveld 
geplaatst worden afhankelijk van 
toepassing en lay-out.

125 30 30 Wateropvangkelder Opvoerhoogte 
vastleggen

DGB pompkamer X X X Nijverdal x De minimale statische 
opvoerhoogte van de 
pompinstallatie van de wegtunnel 
bedraagt Y m.

Het bodempeil van de 
waterkelder inclusief pompzonk 
ligt niet dieper dan op niveau 
NAP X m.

126 30 30 Wateropvangkelder Ruimtebeslag DGB pompkamer X X Nijverdal x De pompcapaciteit van de 
pompinstallatie wegtunnel dient te 
worden afgestemd op de inhoud 
van de waterkelder.

De inhoud waterberging van de 
waterkelder bedraagt minimaal 
X m³. (inclusief 
calamiteitenberging van X m3).

De capaciteit van de pompinstallatie is 
afhankelijk van de gestelde eisen m.b.t. 
de regencurve en het afvoerend 
oppervlak op de waterkelder in relatie 
tot inhoud waterkelder.

127 30 30 Wateropvangkelder Ruimtebeslag DGB pompkamer X X X WST x Er dient een voorreiniging plaats te 
vinden van het verontreinigde water 
voordat geloosd kan worden. 
Opgave luiken, sparingen ect.

Rekening houden met extra 
ruimte als gevolg van 
bijvoorbeeld een lamellenfilter, 
zandvangers, diameter flenzen 
en bochtstukken.

Alleen van toepassing indien dit door de 
lokale milieueisen van toepassing is.

128 30 30 Wateropvangkelder Ruimtebeslag Tunnel 
pompkelders

X WST x De pompcapaciteit van de 
pompinstallaties in de wegtunnel 
dient te worden afgestemd op de 
nuttige waterberging van de 
waterkelder.

De inhoud van de waterkelder 
bedraagt minimaal X m³.

Alleen lekwater boortunnel, meerdere 
kleine pompkelders.

129 30 30 Wateropvangkelder Verdiepte ligging en 
pompen komt overeen

DGB pompkamer X X X Nijverdal x De wateropvangkelder wordt 
voorzien van Y pompen met een 
maximale oppervlakte van  X 
m²/pomp.

Het oppervlakte van het 
verdiepte gedeelte waar de 
pompen worden geplaatst 
bedraagt minimaal Y*X m².

Bijvoorbeeld:
3 pompen en 3m²/pomp.

Een verdiepte ligging is efficiënt omdat 
pompen meestal niet droog mogen 
lopen. Door het toepassen van een 
verdiepte ligging is het mogelijk de rest 
van de kelder volledig droog te zetten 
anders blijft hier altijd een laag water 
staan minimaal aanzuigniveau pomp = 
ca. 300 mm, afhankelijk van 
pompgrootte)

Ook in de hoogte zal de pomp moeten 
passen.

130 30 30 Tankwagenaansluiting Ruimtebeslag DGB X X X SATO x Afvoeren van eventuele in de 
waterkelders aanwezige gevaarlijke 
vloeistof naar een buiten de tunnel 
gelegen alternatief reservoir, 
tankwagen of tankschip mogelijk 
maken door middel van een 
permanente voorziening op de 
pompinstallatie, bij voorkeur d.m.v. 
een Storz aansluiting op de 
hoofdafvoerleiding van de 
pompinstallatie. Hierbij moet een 
aardingspunt voor het aarden van 
de tankwagen of tankschip 
aanwezig zijn.

Sparingen voorzien ten 
behoeve van 
afvoermogelijkheden 
verontreinigd water.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

131 30 30 Tankwagenaansluiting en vlamdover Ruimtebeslag DGB X X X SATO x De vlamdover wordt aangebracht 
op de ont-/beluchtingsbuis tussen 
de tunnelbuis en de 
middenpompenkamer. De 
tankwagenaansluiting wordt 
aangebracht in de wand tussen de 
tunnelbuis en de 
middenpompenkamer.

De tankwagenaansluiting wordt 
aangebracht in de wand tussen 
de tunnelbuis en de 
middenpompenkamer. Het is 
een stalen buis Ø76 met twee 
flenzen.

De vlamdover zorgt ervoor dat er ter 
plaatse van de ont-/beluchting van de 
middenpompenkelder geen 
vlamdoorslag kan plaatsvinden.

Op de tankwagenaansluiting kan een 
slang worden aangesloten waardoor 
vloeistoffen kunnen worden afgevoerd 
naar een tankwagen.

132 30 30 Lozingspunt Voldoende 
lozingscapaciteit 
voorzien

Infiltratiegebied X X X Nijverdal x Het lozingspunt dient voor de lozing 
vanuit de wateropvangkelder een 
opnamecapaciteit te hebben van 
minimaal X m³/h.

De lozingscapaciteit vanuit de 
wateropvangkelder van de 
wegtunnel bedraagt maximaal 
X m³/h.

380 m³/h.

133 30 30 Dompelpompen Onderhoudbaarheid DGB pompkamer X X X SATO x Dompelpompen binnen een 
watterresevoir, hoeven niet ter 
plaatse gerepareerd te worden 
maar dienen uitwisselbaar te zijn.

Dompelpompen binnen een 
watterresevoir dienen van 
bovenaf bereikbaar te zijn via 
sparingen en/of 
toegangsluiken.

Onderschrift bij de foto: aan de 
linkerkant zijn twee geleidingspijpen te 
zien waarlangs de dompelpompen 
kunnen zakken/stijgen. De oranje 
kabels zijn de voedingskabels en aan 
de linker kant is nog een hijskabel te 
zien.

134 30 30 Dompelpompen Onderhoudbaarheid DGB pompkamer X X X WST x Dompelpompen binnen een 
waterresevoir hoeven niet ter 
plaatse gerepareerd te worden 
maar dienen uitwisselbaar te zijn.

Dompelpompen binnen een 
waterresevoir dienen gelicht te 
kunnen worden met hijsbalk.

De hijsbalk is een voorziening om door 
middel van een hijstakel de pompen 
langs de geleidingsbuis op t ekunne 
takelen.
Andere mogelijkheden zijn een hijsoog, 
davit of driepoot. Een en ander 
afhankelijk van d ewensen van de 
opdrachtgever.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

135 30 30 Toegangsluiken Plaatsing pompen 
mogelijk maken.

DGB pompkamer X X X Nijverdal x In de pompkamer dient rekening 
gehouden te worden met luiken ten 
behoeve van plaatsing van de 
pompen. Per pomp één luik en de 
sparingen met een dagmaat van X 
mm bij Y mm.

Tussen de pompkamer en de 
pompruimte worden sparingen 
met een dagmaat van X mm bij 
Y mm aangebracht.

Voorbeeld van een gangbare dagmaat: 
1200 x 800 mm.

136 30 30 Pompkamer Gasdichtheid DGB pompkamer X X X SATO x De luiken en doorvoeren tussen 
pompkamer en  waterkelder dienen 
goed te sluiten en zonder 
kiervorming.

Geen overbodige doorvoeren 
aanbrengen tussen de 
pompkamer en de waterkelder.

Geld ook voor doorvoer niveau 
opnemer.

137 30 30 Middenpompkamer Verbinden MTK X X X SATO x De doorvoeren lopen van de 
middenpompenkamer naar de 
kabelgang.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.

138 30 30 Droge pompopstelling Onderhoudbaarheid DGB pompkamer X X X SATO x De droge pompopstelling dient ter 
plaatste gedemonteerd kunnen 
worden.

De droge 
pompenopstellingsruimte dient 
voldoende groot te zijn, zodat 
de pompen ter plaatse 
gedemonteerd kunnen worden.

Benodigde grootte hangt af van het 
type, fabrieksspecificaties hanteren.

139 30 30 Beluchtingspunt Verbinden DGB pompkamer X X X SATO x De sparing in de vloer van de 
pompkamer dient te worden 
voorzien van een ont- en 
beluchtingsbuis Ø X mm.

In de vloer van de pompkamer 
dient een sparing Ø Ymm te 
worden opgenomen.

Diameter dient gedimensioneerd te zijn 
op de maximale instroom van 
hemelwater of maximale pompdebiet. 
Bijvoorbeeld Ø 200 mm voor de buis 
als het gat Ø 250 mm is. Als de 
instroom groter wordt, dan wordt de 
ontluchting ook groter.

140 30 30 Pompput Verbinden MTK X X X SATO x De doorvoeren lopen van de 
lenspomp naar de kabelgang.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

141 30 30 Leegloopleiding Verbinden DGB pompkamer X X X Nijverdal x De sparing in de vloer van de 
pompkamer dient te worden 
voorzien van een leegloopleiding Ø 
X mm.

In de vloer van de pompkamer 
dient een sparing Ø Y mm te 
worden opgenomen.

Bijvoorbeeld Ø 50 mm voor de buis als 
het gat Ø 75 mm is. Het resterende gat 
dient afgedicht te worden.

142 30 35 B. Tunnelventilatie
143 30 35 Ventilator Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x De omkeerbare ventilator inclusief 

bevestigingsgarnituur heeft een 
maximale bruto hoogte van 
maximaal X mm.

De ruimte ten behoeve van de 
omkeerbare ventilator tussen 
bovenkant PVR en onderkant 
plafond tunneldak is minimaal X 
mm.

Rekening houden met de dikte van de 
brandwerende bekleding. Indicatie van 
maten opgeven bijvoorbeeld ventilator 
is 1000x1000 mm. Ventilatoren kunnen 
in nissen geplaatst worden.

144 30 35 Ventilator Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x De ventilator heeft een maximale 
bruto lengte van maximaal Y mm.

Reservering inclusief de 
aflopende delen ten behoeve 
van de ventilator is minimaal X 
mm.

Bijvoorbeeld 8 meter lang, en 14 meter 
reserveren.

145 30 35 Ventilator Verbinden TB X X X SATO x Opgeven locatie mantelbuizen. De HDPE-buizen Ø63x55,8 mm 
worden diep in het tunneldak 
geplaatst in verband
met ruimte en doortrekken van 
voorspankabels.
Aantal buizen afhankelijk van 
het aantal ventilatoren, echter 
per ventilator een
dubbele buis toepassen.

146 30 35 Ventilator frame Ruimtebeslag TB X X X SATO x Afmetingen ophangframe opgeven. Het ophangframe wordt in het 
constructiebeton opgenomen 
en ligt bovenop de
hittewerende bekleding van het 
dak.

Let op warmte geleidings gedrag!

147 30 35 Ventilator Locatie TB X X X Nijverdal x x x x Opgeven locatie van de 
ventilatoren. Bijvoorbeeld 
vastleggen door middel van: De 
ventilatoren dienen geplaatst te 
worden op een afstand van X meter 
met een bandbreedte van + /- x 
meter ten opzichte van de  
tunnelingang Y.

Voorzien in ruimte ten behoeve 
van het plaatsen van de  
ventilatoren. Mogelijk 
toepassen van een 
kamelenbult. De 
ventilatoren/kamelenbult dienen 
geplaatst te worden op een 
afstand van X meter met een 
bandbreedte van + /- Z meter 
ten opzichte van tunnelingang 
Y.

Tolerantie in de bandbreedte is vaak 
redelijk ruim, denk aan ongeveer +/- 10 
meter.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

148 30 35 Ventilator Locatie TB X X X WST x x x x Opgeven locaties ventilatoren. Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
ventilatoren.

Voldoende ruimte aanwezig in bovenste 
deel van de boortunnel . Rekening 
houden met Profiel van Vrije Ruimte en 
diameter ventilatoren.

149 30 35 Ingangsventilatoren Ruimtebeslag TB X X X SATO x x x De toegepaste ingangsventilatoren 
stuwen de lucht onder niet al te 
steile hoek het tunnelprofiel binnen.

De vormgeving van de 
ingangsportalen dient zodanig 
te zijn dat de plaatsing en het 
aanstroomprofiel van de 
ingangsventilatoren niet 
gehinderd wordt.

150 30 35 Ventilator Verbinden TB X X X 2e Coen x x x Opgeven gewenste ingestorte 
mantelbuizen, ophangconstructie en 
locatie.

Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
ventilatoren.

Belasting vanuit ventilator op 
ophangconstructie vastleggen door TTI.

151 30 35 Schoorsteen Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x x x Opgeven grootte schoorsteen, 
positie, toegankelijkheid voor 
onderhoud en energievoorziening.

Een schoorsteen voorzien die 
voldoet aan opgegeven eisen.

Indien in het ontwerp een schoorsteen 
voorzien wordt. Relatie: Hoe groter de 
afmetingen van de tunnel (lengte, 
rijstroken) in combinatie met de tunnel 
categorie, hoe groter de schoorsteen 
voor de afvoer van lucht.

152 30 35 C. NOx-, zicht- en koolwaterstoffenmeting
153 30 35 Zichtmeter Meting zicht TB X X X Nijverdal x x x Het zichtmeetsysteem inclusief 

bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm.

Montage aan de zijwand is ook een 
gebruikelijke montageplaats.

154 30 35 Windsnelheidsmeter Meting luchtsnelheid in 
tunnelbuis

TB X X X Nijverdal x x x De windsnelheidsmeter inclusief 
bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

155 30 35 NOx meting Verbinden TB X X X SATO Opgeven in te storten mantelbuizen. De HDPE-buis Ø63x55,8 mm 
ten behoeve van het NOx-
meetsysteem wordt op 3
plaatsen per tunnelbuis 
ingestort. Eén op het diepste 
punt van de tunnel en de
andere twee op circa 100 m 
voor het begin respectievelijk 
het einde van het
gesloten gedeelte van de 
tunnel.
Daar waar de buis in de 
tunnelbuis uitkomt wordt een 
inkassing 350x300x100
gemaakt.
Na het doorvoeren van kabels 
en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten
met PUR-schuim.

Het meten van de NOxncentratie 
koolmonoxide (NOx) in beide 
tunnelbuizen. Aan de hand van de 
gemeten NOx-waarden kan het 
tunnelventilatiesysteem al dan niet in 
werking treden.

156 30 38 D. Overdrukventilatie (pomp)kamers
157 30 38 Overdrukventilator Ruimtebeslag DGB pompkamer X X X Open 

bouwput
x Het plafond van de pompkamer 

dient te voorzien in oppervlakte voor 
de overdrukventilator.

De overdrukventilator dient te 
worden bevestigd aan het 
plafond van de pompkamer.

Bijvoorbeeld 800*800.

158 30 38 Luchtkanaal overdrukventilator Verbinden DGB pompkamer X X X Open 
bouwput

x Het luchtkanaal vanaf de 
overdrukventilator dient te worden 
aangesloten op een sparing in de 
gevel van de pompkamer.

De gevel van de pompkamer 
TTI dient te zijn voorzien van 
een sparing van de pompkamer 
t.b.v. de overdrukventilatie.

159 30 38 Rooster luchtkanaal Ruimtebeslag DGB pompkamer X X X Open 
bouwput

x De sparing in de gevel van de 
pompkamer TTI dient aan de 
buitenzijde te worden voorzien van 
een regen inslag vrij rooster.

De sparing in de gevel van de 
pompkamer TTI dient geschikt 
te zijn om een regen inslag vrij 
rooster aan de buitenzijde te 
bevestigen.

160 30 38 Toegangsdeur Lucht verlies beperking DGB pompkamer X X X Open 
bouwput

x Rondom de toegangsdeur naar de 
pompkamer TTI dient rekening te 
worden gehouden met een spleet 
van maximaal X mm breedte.

Tussen de toegangsdeur en 
het kozijn mag een maximale 
ruimte van X mm bestaan.

Bijvoorbeeld 2mm.

161 30 38 Toegangsdeur Lucht verlies beperking DGB pompkamer X X X Open 
bouwput

x Toegangsdeur van de pompkamer 
dient naar binnen open te draaien 
en voorzien van een deurdranger.

Het kozijn van de toegangsdeur 
naar de pompkamer dient 
zodanig te worden uitgevoerd 
dat de deur naar binnen 
opendraait en voorzien wordt 
van een deurdranger.

De pompkamer dient op overdruk te 
staan ivm explosie gevaar bij 
vrijkomende gassen bij lekkages 
voertuigen.

162 30 38 Ventilator Ruimtebeslag DGB pompkamer X X X Open 
bouwput

x Opgeven gewenste ingestorte 
mantelbuizen, ophangconstructie en 
locatie.

Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
ventilatoren.

163 30 39 E. Ventilatie vluchtwegen
164 30 39 Overdrukventilatie vluchtweg Openingsgemak DGB X X X SATO x De overdrukventilator mag niet 

zorgen voor meer dan x bar 
overdruk.

De openingskracht van de 
vluchtdeur mag de X Newton 
niet overschrijden met de 
ingeschakelde 
overdrukventilatie vluchtweg.

X= 60 Newton (SATO)

165 30 39 Ventilator Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgeven gewenste ingestorte 
mantelbuizen, ophangconstructie en 
locatie.

Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
ventilatoren.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

166 30 39 Overdrukventilatie dwarsverbinding Ruimtebeslag Tunnel X WST x x x De dwarsverbinding tussen de 
tunnelbuizen dient op overdruk te 
staan bij calamiteit.

Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
overdruksysteem.

Vrijkomende gassen/rook uit de 
wegtunnel kunnen niet in de 
dwarsverbinding komen; ook niet met 
geopende deur.

167 30 39 Overdrukventilatie vluchtweg Openingsgemak Tunnel X X X WST x De overdrukventilator mag niet 
meer dan x bar overdruk zorgen.

De openingskracht van de 
vluchtdeur mag de X Newton 
niet overschrijden met de 
ingeschakelde 
overdrukventilatie vluchtweg.

X= 60 Newton(WST); schuifdeuren 
toepassen.

168 30 39 Overdrukventilatie servicegang Ruimtebeslag DGB X X X WST x x x De servicegang onder het wegdek 
dient op overdruk te staan.

Mantelbuizen instorten en 
rekening houden met positie 
overdruksysteem.

Vrijkomende gassen uit de wegtunnel 
kunnen niet in de servicegang komen 
(WST ruimte van 5 x 20 m exclusief 
luchtkanalen naar servicegang aan 
beide zijden van de tunnel ).

169 50 50 4. Brandbeveiliging
170 50 50 A. Brandblusinstallatie tunnel
171 50 50 Brandblusleiding Brandbestrijding TB X X X Nijverdal x x x Brandblusleiding is van het type DN 

X.
In de kabelkoker van de tunnel 
wordt ruimte gereserveerd voor 
een leiding van DN X.

Bijvoorbeeld een DN 150. Materiaal 
GRE of thermisch verzinkt staal PE, 
afhankelijk van de toepassing.

172 50 50 Ontluchting brandblusreservoir Ontluchting DGB X X X Nijverdal x T.b.v. de ontluchting van het 
bluswaterreservoir dient er een 
ontluchtingsbuis DN X te worden 
aangebracht vanuit het 
bluswaterreservoir naar gevel van 
dienstengebouw.

T.b.v. de ontluchting van de 
bluswaterreservoir dienen 
doorvoeringen DN X te worden 
voorzien in de diverse vloeren 
en de gevel van 
dienstengebouw.

Bijvoorbeeld een DN 80.

173 50 50 Lenspomp brandbluspompenruimte Drooghouden 
brandbluspompenruimte

DGB brandblus-
pompenruimte

X X X Nijverdal x De lensput in de 
brandbluspompenruimte wordt 
voorzien van een lenspomp.

Brandbluspompenruimte in 
dient te worden voorzien van 
een lensput met de afmetingen 
van X * Y * Z m.

Bijvoorbeeld 0,5m x 0,5m x 0,5m.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

174 50 50 Vloer brandbluspompenruimte Drooghouden 
brandbluspompenruimte

DGB brandblus-
pompenruimte

X X X Nijverdal x Er dient rekening te worden 
gehouden met de vloer onder 
afschot.

De vloer van de 
brandbluspompenruimte dient 
onder afschot te worden 
aangelegd, zodanig dat deze 
afwatert in de lensput.

175 50 50 Vulpunt bluswater Type en doorvoer DGB buiten X X X Nijverdal x x Aan de buitenzijde van 
dienstengebouw wordt een vulpunt 
met [aantal] [type] aansluitingen 
voor de brandweer voorzien.

De gevel van het 
dienstengebouw voorzien van 
een doorvoer t.b.v. een vulpunt 
voor de brandweer.

Bijvoorbeeld 3 Storz-aansluitingen.

176 50 50 Vulpunt bluswater Ruimtebeslag DGB buiten X X X Nijverdal x x De vulpunten voor de brandweer 
worden aangebracht in de 
inkassingen in de gevels van de 
dienstengebouwen.

Ten behoeve van de vulpunten 
van de brandweer in de 
dienstengebouwen, dient in de 
gevel van de 
dienstengebouwen een 
inkassing opgenomen te 
worden waarin de vulpunten 
worden aangebracht.

177 50 50 Brandblusleiding in kabelkoker Ruimtebeslag TB X X X WST x x x De brandblusleiding dient te worden 
aangebracht in de 
kabelkoker/zandbed/service gang.

In de kabelkoker/zandbed/ 
service gang dient ruimte te 
worden gereserveerd voor een 
brandblusleiding.

Voorbeeld WST: Betreft de onderste 
leiding.

178 50 50 Brandblusleiding in kabelkoker Functiebehoud TB X X X WST x x x x Er dient rekening gehouden te 
worden met mantelbuis vanuit 
servicegang naar hulppost.

Er dient een mantelbuis 
aangelegd te worden t.b.v. 
brandblusleiding van 
servicegang naar hulppost.

Brandblusleiding is DN150.

179 50 50 Brandblusleiding in kabelkoker Functiebehoud TB X X X WST x x x x De brandblusleiding dient 
functiebehoud te waarborgen bij 
brand in servicegang.

In de kabelkoker dient ruimte te 
worden gereserveerd voor een 
brandblusleiding van maximaal 
DN X.

Rekening houden met de belastingen 
vanuit de brandblusleiding op de 
constructie.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

180 50 50 Brandbluspomp Ruimtebeslag DGB brandblus-
pompenruimte

X X X WST x x x De brandbluspompen bevinden zich 
in het dienstengebouw.

In het dienstengebouw dient 
een ruimte te worden 
gereserveerd van minimaal X 
m2 per brandbluspomp.

Bijvoorbeeld 5 m2 voor een pomp van 
90 kW afhankelijk lengte tunnel beide 
zijden.

181 50 50 Brandblusreservoir Ruimtebeslag DGB brandblus-
pompenruimte

X X X Nijverdal x x x Het bluswaterreservoir bevindt zich 
in het dienstengebouw.

In dienstengebouw dient een 
ruimte te worden gereserveerd 
van minimaal X m³ voor het 
waterreservoir.

Bijvoorbeeld 120 m³. Het 
bluswaterreservoir kan ook onder de 
toerit worden geconstrueerd.

182 50 50 Brandblusinstallatie Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x x x Afstemmen, ruimte behoefte, 
mantelbuizen, opstelling 
bluspompen en leidingloop 
middentunnelkanaal.

Voorzien in ruimte, ingestorte 
mantelbuizen, opstellingsruimte 
brandbluspompen en 
leidingloop in 
middentunnelkanaal.

183 50 50 Brandbeveilingen Ruimtebeslag TB X X X WST x x x Afstemmen , ruimte behoefte qua 
inpassingen branddeuren t.b.v. 
compartimentering servicegangen.

Voorzien in branddeuren, 
branddichte doorvoeringen 
t.b.v. kabels en leidingen.

Ten bate van brand in servicegang 
en/of brand in tunnelbuis voorkomt 
economische schade aan apparatuur in 
servicegang en serviceruimtes.

184 50 50 B. Branddetectie tunnel
185 50 50 Dectiemiddel Ruimtebeslag TB X X X Open 

bouwput
x De brandmeldinstallatie inclusief 

bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm.

186 50 53 C. Hulpposten
187 50 53 Hulppost Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x x x Een in de tunnel te plaatsen 

hulppost type B dient te passen in 
een sparing van X * Y * Z mm.

De buitenwanden van het 
gesloten deel van de wegtunnel 
worden voorzien van sparingen 
met een afmeting van X * Y * Z 
mm ten behoeve van 
hulpposten type *.

Hulpposttypen conform VRC. 
Bijvoorbeeld: 
1000 x 1000 x 350 mm voor een 
hulppost type B  
of
800 x 500 x 260 mm ten behoeve van 
hulpposten type F.

188 50 53 Hulppostpictogram Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x x De hulppostkast moet worden 
voorzien van een sparing t.b.v. de 
kabeldoorvoering naar pictogram.

Boven de hulpposten dient er 
een kabeldoorvoering gemaakt 
te worden voor de 
voedingskabel van de 
hulppostpictogrammen op 
minimaal X mm boven iedere 
hulppost.

Bijvoorbeeld 20cm.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

189 50 53 Hulpposten Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x x x Afstemmen, ruimte behoefte, 
mantelbuizen, draagconstructie en 
inpassing in tunnelwand en 
aansluiting op brandblusleiding.

Voorzien in ruimte behoefte in 
de tunnelwand, 
draagconstructie, ingestorte 
mantelbuizen.

Onderlinge hart op hart afstand 
bijvoorbeeld 50m.

190 50 53 Hulpposten TYPE A Verbinden TB X X X SATO x Opgeven kabelloop en in te storten 
mantelbuizen.

Per hulppost worden twee 
HDPE- buizen Ø 63x55,8 mm 
ingestort.
Na het doorvoeren van kabels 
en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten
met PUR-schuim.

• Zie ‘ Kozijn en deur hulppost’
• Zie ‘ Afdichting achterzijde hulppost’
• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van het pictogram in de tunnelbuis.
• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van de intercom, de verlichting, een
wandcontactdoos en de elektrische 
verwarming voor hulppost.

191 50 53 Hulppost TYPE C Verbinden TB X X X SATO x Per hulppost worden twee 
HDPE- buizen Ø 63x55,8 mm 
ingestort.

• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van een pictogram.
• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van de intercom, de verlichting en een
wandcontactdoos.

192 70 70 5. Gebouwinstallaties
193 70 70 Diverse componenten Dragen DGB X X X Nijverdal x De installaties mogen de maximum 

vloerbelasting van X kg in ruimte Y 
niet overschrijden.

De hoofddraagconstructie van 
het dienstengebouw Weg dient 
gedimensioneerd te zijn op de 
volgende vloerbelastingen: X 
kg in ruimte Y.

Dagmaten niet vernoemd.

194 70 70 Diverse componenten Onderhoudbaarheid DGB X X X Nijverdal x De apparatuur welke wordt 
opgesteld in het dienstengebouw 
past door deuren van X * Y mm.

De deuren die worden 
geplaatst in het 
dienstengebouw dienen een 
opening te bieden van X * Y 
mm.

Dagmaten dienen afgestemd te worden 
met TTI.

195 70 70 Diverse componenten Onderhoudbaarheid TB X X X WST x De apparatuur welke wordt 
opgesteld in de servicegangen van 
de tunnel past door deuren van X * 
Y mm.

De deuren die worden 
geplaatst in de servicegangen 
van de tunnel dienen een 
opening te bieden van X * Y 
mm.

Dagmaten dienen afgestemd te worden 
met TTI.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

196 70 70 Deuren Standmelding DGB X X X Nijverdal x De standmelding van de deuren 
moet worden doorgegeven aan het 
toegangscontrole systeem en het 
inbraakdetectie systeem.

De deuren in het 
dienstengebouw moeten 
voorzien worden van 
mogelijkheden tot 
standmelding.

Inbouwdiepte van kasten is vaak 60 of 
80 cm diep en 200 cm hoog. Deze 
dienen vanuit servicegangen de 
technische ruimte in te kunnen.

197 70 70 Vluchtluiken in serviceruimte naar wegdek Standmelding TB X X X WST x x x De standmelding van de luiken 
moet worden doorgegeven aan het 
besturingssysteem.

De vluchtluiken in de 
serviceruimten naar wegdek 
moeten voorzien worden van 
mogelijkheden tot 
standmelding.

198 70 70 Branddeuren t.b.v. compartimentering 
servicegang

Standmelding TB X X X WST x x De standmelding van de deuren 
moet worden doorgegeven aan het 
besturingssysteem.

De deuren in de servicegangen 
moeten voorzien worden van 
mogelijkheden tot 
standmelding.

Deuren in drukvereffeningsruimten , 
servicegangen bepalen voldoende 
overdruk en compartimentering bij 
brand ; compartimentering toepassen in 
servicegangen.

199 70 70 Klimaatinstallatie Ruimtebeslag DGB HVAC X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen. Ruimte reserveren in 
dienstengebouw ten aanzien 
van klimaatinstallatie.

200 70 70 Klimaatinstallatie Ruimtebeslag DGB HVAC X X X WST x Opgeven afmetingen. Ruimte reserveren in 
dienstengebouw ten aanzien 
van separate klimaatinstallatie 
servicegangen.

Afhankelijk van beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid, de installatie dubbel 
uitvoeren aan beide zijden van de 
tunnel.

201 70 70 Klimaatinstallatie Dragen DGB HVAC X X X 2e Coen x Opgeven gewicht klimaatinstallatie. Voorzien in voldoende dragend 
vermogen.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

202 70 70 Servers t.b.v. PLC besturing Functiebehoud DGB 
Besturingsruimte

X X X WST x Er dient voldoende lucht aan / en 
afvoer voorzien te worden zodat de 
systemen binnen 
temperatuurgrenzen blijft.

Roosters naar buitenlucht 
voorzien of luchtkanalen 
voorzien voor geforceerde 
koeling.

203 70 70 Diverse componenten Conserveren DGB X X X 2e Coen x Opgeven maximale stofbelasting 
dienstengebouw.

Zorgen voor beperking 
stofverspreiding in 
dienstengebouw.

Ruimtes waarin technische installaties 
opgesteld worden, voorzien van een 
coating, op dak, vloer en wanden 
(cementstof is funest voor elektronica).

204 70 70 Gasblusinstallatie Functiebehoud DGB X X X WST x Gasblusinstallatie in technische 
ruimtes.

Opgeven sparing voor 
luchttoevoeren (afsluitbaar).

205 70 70 Brandwerende doorvoeringen Functiebehoud DGB X X X WST x Alle kabel en leidingdoorvoeringen 
dienen brandwerend afgewerkt te 
worden.

Afmetingen doorvoeringen 
afstemmen (rekening houden 
met brandwerend middel).

206 60 60 6. CCTV-installatie/verkeersinstallaties
207 60 61 A. CCTV camera's
208 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x De CCTV camera's inclusief 

bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

209 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag TB X X X WST x x De CCTV camera's inclusief 
bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel boven de 
rijstroken worden bevestigd hebben 
een maximale bruto hoogte van X 
mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 600 mm.
Hart op hart afstand is camera 
afhankelijk.

210 60 61 CCTV camera's Verbinden TB X WST x x Opgeven benodigde mantelbuizen 
camera's in dwarsverbindingen.

Mantelbuizen instorten ter 
hoogte van de 
dwarsverbindingen.

211 60 61 CCTV camera's Verbinden TB X X X WST x x Montage van beugels voor 
ophanging camera's in 
dwarsverbindingen.

Voorzien dat de tunnelwand 
geschikt is voor bevestiging 
van beugels voor de CCTV 
camera's.

Bewaking dwarsverbindingen tijdens 
evacuatie.

212 60 61 CCTV camera's Verbinden TB X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten. Bijvoorbeeld Ø 50 mm.

213 60 61 CCTV camera's Verbinden TB X X X 2e Coen x Montage van beugels voor 
ophanging camera's.

Voorzien dat de tunnelwand 
geschikt is voor bevestiging 
van beugels voor de CCTV 
camera's.

Verankeringswijze afstemmen.

214 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x CCTV camera voor de 
toegangswegen dient geplaatst te 
worden op een mast.

Ruimte reserveren voor een 
cameramast voor de CCTV 
toegangswegen met 
bijbehorende aanrijdbeveiliging.

215 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Afmetingen camera's opgeven. Ruimte reserveren ten behoeve 
van de CCTV camera's op de 
wand /plafond.

Betreft tunnelwand in de tunnel, 
middentunnelkanaal, toeritten, 
dienstengebouw intern en 
dienstengebouw extern.

216 60 61 CCTV apparatuur Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Afmetingen opgeven centrale 
apparatuur.

Ruimte reserveren voor 
centrale CCTV apparatuur.

217 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven kabeltracé, ten aanzien 
van graven sleuven.

In de gleuf rekening houden 
met mantelbuizen CCTV.

218 60 61 CCTV camera's Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven van mast locaties en wijze 
van aanrijdbeveiliging.

Fundatie cameramasten en 
aanrijdbeveiliging voorzien.

219 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x Afstemmen mogelijkheden gebruik 
portalen voor bevestiging camera's.

Voorzien in vrije ruimte op 
portalen.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

220 60 61 CCTV camera's Ruimtebeslag TB X X X SATO x  De positie en de hart op hart 
afstand van de camera’s wordt 
bepaald door het alignement van de 
tunnel. Afhankelijk van het 
alignement (een eventuele bocht) 
van de tunnel kan het noodzakelijk 
zijn om aan de tegenoverliggende 
buitenwand camera's te plaatsen.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm. Na het 
doorvoeren van kabels en 
leidingen de buizen over circa 
50 mm dichtzetten
met PUR-schuim.

De CCTV-installatie wordt aangebracht 
voor het observeren van het verkeer in 
de tunnel. Bij bijzondere situaties zoals 
het aanspreken van de hoogtedetectie, 
de melding van een stilstaand voertuig, 
een geopende hulppost wordt de CCTV-
installatie automatisch ingeschakeld op 
het punt van de actie.

221 60 61 Gevaarlijke stoffen identificatiesysteem Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Opgave positie en wijze van 
montage camera's in tunnel.

Rekening houden met 
ruimtebeslag en wijze van 
montage camera's in tunnel.

222 60 61 Gevaarlijke stoffen identificatiesysteem Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgeven ruimte in dienstengebouw. Ruimte reserveren voor 
centrale apparatuur voor 
identificatie gevaarlijke stoffen.

223 60 61 Gevaarlijke stoffen identificatiesysteem Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Rekening houden met wijze van 
montage aan portalen.

Opgeven wijze van camera 
montage aan portalen.

Let op voorkomen van corrosie ect.

224 60 60 7. Communicatiesystemen
225 60 60 Diverse communicatie media Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x x x Alle communicatiemedia inclusief 

bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm voorbeeld 
Noordtunnel).

226 60 64 Geluidsinstallatie STI-waarde Verstaanbaarheid TB X X X Nijverdal x Voor de STI-berekening dient te 
worden uitgegaan van een 
reflectiefactor X van de 
tunnelwanden en plafond.

Tunnelwanden en Plafond 
mogen maximaal een 
akoestische reflectiefactor 
hebben van X.

Voor een tunnel zijn vanuit de VRC 
eisen gesteld aan de 
spraakverstaanbaarheid (STI). Om 
deze eisen te halen zal er in de 
ontwerpfase afstemming moeten 
plaatsvinden.

227 60 64 Geluidsinstallatie STI-waarde Verstaanbaarheid TB X X X Nijverdal x Voor de STI-berekening dient te 
worden uitgegaan van een 
reflectiefactor X van de vloer.

De vloer mag maximaal een 
reflectiefactor hebben van X.

Voor een tunnel zijn vanuit de VRC 
eisen gesteld aan de 
spraakverstaanbaarheid (STI). Om 
deze eisen te halen zal er in de 
ontwerpfase afstemming moeten 
plaatsvinden.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

228 60 62 HF-systeem Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen coaxkabel en 
vrije ruimte, in tunnel, 
middentunnelkanaal en het 
dienstengebouw.

Ruimte reserveren voor 
montage HF coax in tunnel, 
middentunnelkanaal en het 
dienstengebouw.

229 60 62 HF-systeem Verbinden TB X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.

230 60 62 HF-systeem Aarding TB X X X 2e Coen x Opgeven aardvoorziening. Instorten aardvoorzieningen.
231 60 62 HF-systeem Verbinden TB X X X SATO x Afstemmen montagemogelijkheden, 

boorlocaties.
De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm en bevestiging HF 
systeem mogelijk maken.

Houd rekening met de vaste 
mootlengten en de verankeringsdiepte 
van de montage.

232 60 63 Telefoon en intercominstallatie Verbinden TB X X X 2e Coen x x x Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.

233 60 63 Telefoon en intercominstallatie Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x x x Opgeven positie en afmetingen 
intercomtoestel.

Voorzien in ruimte 
middentunnelkanaal ten 
behoeve van intercom toestel.

234 60 63 Telefoon en intercominstallatie Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x x x Positie en afmetingen opgeven 
intercomzuil langs 
diensttoegangswegen.

Ruimte reserveren in voor 
bevestiging telefoontoestel.

235 60 63 Telefoon en intercominstallatie Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven posities en typen 
aanrijdbeveiliging intercomzuilen.

Toepassen aanrijdbeveiliging 
intercomzuilen op 
toegangswegen 
dienstengebouwen.

236 60 63 Telefoon en intercominstallatie Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebeslag benodigd 
voor onderhoudbaarheid 
intercomzuil.

Rekening houden met vrije 
ruimte rondom intercomzuil.

237 60 63 Telefoon en intercominstallatie Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x x x Opgeven hoeveelheid en type 
kabels die geplaatst moeten worden 
in kabelsleuven.

Ruimte reserveren in de 
kabelsleuven langs wegen.

238 60 63 GSM Verbinden Tunnel, toeritten, 
serviceruimtes en 
gangen

X X X WST x x x Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten. Bij langere (>1 km)en boortunnels GSM 
verkeer mogelijk maken in 
serviceruimtes en gangen.

239 60 64 Omroepinstallatie Verstaanbaarheid TB X X X 2e Coen x x Opgeven vereiste minimale 
dempingfactor van de tunnelbuis. 
(qua akoestiek)

Demping bekleding tunnelwand 
bepalend voor ontwerp 
omroepsysteem.

240 60 64 Omroepinstallatie Verstaanbaarheid TB X X X WST x x Opgeven geeft vereiste minimale 
demping op aan Civiel.

Demping bekleding tunnelwand 
bepalend voor ontwerp 
omroepsysteem.

Door gebruik spuitbeton is de demping 
relatief groot.

241 60 64 Omroepinstallatie Verbinden TB X X X 2e Coen x x Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

242 60 64 Omroepinstallatie Verbinden TB X X X 2e Coen x x Afstemmen met Civiel m.b.t. 
randvoorwaarden voor montage 
in/aan tunneldak.

Montage van beugels voor 
ophanging luidsprekers in 
tunnel.

243 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x x Opgave positie luidsprekers 
tunnelbuis.

Ruimte reserveren aan 
tunnelwand.

244 60 64 Luidsprekers Ruimtebeslag TB X X X SATO x De luidspreker wordt altijd loodrecht 
ten opzichte van de hartstreep op 
het plafond geplaatst. De hart op 
hart afstand en de geluidslijnen 
moet beiden apart bepaald worden.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.

245 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x x Opgave positie luidsprekers 
middentunnelkanaal.

Ruimte reserveren in 
middentunnelkanaal.

246 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag MTK X WST x x Opgave positie luidsprekers 
dwarsverbindingen.

Ruimte reserveren 
dwarsverbinding.

247 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x x x Afmetingen opgeven apparatuur 
voor dienstengebouw.

Ruimte reserveren voor 
omroepinstallatie apparatuur in 
dienstengebouw.

248 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x x x Opgeven specifieke locaties 
luidsprekers, zoals toegang 
dienstwegen.

Ruimte reserveren op 
specifieke locaties ten aanzien 
van de omroepinstallatie.

249 60 64 Omroepinstallatie Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x x x Opgeven benodigde ruimte en 
aantal kabels die geplaatst moeten 
worden in kabelsleuven.

Ruimte reserveren in de 
kabelsleuven langs wegen.

250 60 64 Omroepinstallatie Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x x x Opgeven afmetingen ten aanzien 
van de onderhoudbaarheid van het 
systeem.

Rekening houden met vrije 
ruimte rondom 
omroepinstallatie apparatuur.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

251 60 64 Omroepinstallatie Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x x x Opgeven aanrijdbeveiliging ten 
aanzien van omroepinstallatie 
masten.

Voorzien in aanrijdbeveiliging.

252 60 64 Referentiemicrofoon Ruimtebeslag TB X X X SATO x De luidsprekerinstallatie zodanig 
ontwerpen en inregelen dat een 
persoon in de aanrijroute van de 
tunnel en in de tunnel, buiten of in 
een voertuig, een gesproken 
boodschap duidelijk kan verstaan. 
De referentie-microfoon dient in een 
beschermconstructie geplaatst te 
worden. De hart op hart afstanden 
en het aantal dient nader bepaald te 
worden.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.
Na het doorvoeren van kabels 
en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten
met PUR-schuim.

De geluidsinstallatie wordt aangebracht 
om tunnelgebruikers in geval van pech 
of ongeval aanwijzingen te kunnen 
geven vanuit de centrale 
bedieningsruimte.

253 60 64 Digitaal beeldopslagsysteem Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen 
beeldopslagsysteem.

Ruimte voorzien ten behoeven 
van het beeldopslagsysteem.

254 80 80 8. Besturing, bediening en bewaking
255 80 80 A. Besturingssystemen
256 80 80 Simulatie systeem Ruimtebeslag DGB 

Besturingsruimte
X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen simulatie 

systeem.
Ruimte voorzien ten behoeve 
van het simulatie systeem.

257 80 80 Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS Ruimtebeslag DGB 
Besturingsruimte

X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen BOS systeem. Ruimte voorzien ten behoeve 
van het BOS systeem.

258 80 80 Opleidings- en trainingssysteem Ruimtebeslag DGB 
Besturingsruimte

X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen Ruimte en 
trainingssysteem.

Ruimte voorzien voor het 
opleidings- en 
trainingssysteem.

259 80 80 Servers t.b.v. PLC besturing Ruimtebeslag DGB 
Besturingsruimte/b
edieningsruimte

X X X WST x Opgeven afmetingen 
serversystemen.

Ruimte voorzien voor centrale 
servers.

260 80 80 Interntransmissienetwerk Verbinden DGB X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen. Instorten mantelbuizen.

261 80 80 Interntransmissienetwerk Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x Opgeven ruimte en positie 
glasvezel apparatuur in 
middentunnelkanaal.

Ruimte voorzien in 
middentunnelkanaal voor 
glasvezel apparatuur.

262 80 80 Interntransmissienetwerk Ruimtebeslag DGB 
Besturingsruimte

X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen 
systeemkasten in het 
dienstengebouw ten behoeven van 
het interne transmissie netwerk.

Ruimte voorzien voor het 
interntransmissie netwerk in het 
dienstengebouw.

263 80 80 Interntransmissienetwerk Ruimtebeslag Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven mantelbuizen in 
kabelsleuven langs wegen.

Voorzien in ruimte in 
kabelsleuven langs wegen ten 
behoeve van het intern 
transmissie netwerk.

264 80 80 Externtransmissienetwerk Ruimtebeslag DGB 
Besturingsruimte

X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen 
systeemkasten in het 
dienstengebouw ten behoeven van 
het interne transmissie netwerk.

Ruimte voorzien voor het 
interntransmissie netwerk in het 
dienstengebouw.

265 80 80 Besturingsplc's Ruimtebeslag DGB X X X WST x Opgeven benodigde ruimte voor 
lokale besturingsPLC.

Voorzien in ruimte voor 
besturinsplc kasten.

Bijvoorbeeld bij de WST: bevinden zich 
iedere 500 meter een technische ruimte 
met lokale besturingen, en verdelers, 
trafo's etc.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

266 80 80 Besturingsplc's Ruimtebeslag TB X X X WST x Opgeven benodigde ruimte voor 
lokale besturingsPLC.

Voorzien in ruimte voor 
besturinsplc kasten.

Bijvoorbeeld bij de WST: bevindt zich 
iedere 500 meter een technische ruimte 
met lokale besturingen en verdelers, 
trafo's etc.

267 80 80 B. Bedieningssystemen
268 80 80 Locale bedieningen Ruimtebeslag DGB X X X 2e Coen x Opgeven benodigde ruimte voor 

lokale bediening.
Voorzien in ruimtebehoefte 
dienstengebouwen.

269 90 91 9. Vluchtvoorzieningen
270 90 91 A. Vluchtdeuren
271 90 91 Vluchtdeurgrendel Vergrendeling TB X X X WST x De ontgrendeling van de 

vluchtdeuren dient elektrisch te 
worden aangestuurd.

Ruimte en sparing voorzien 
voor 
vergendelingsmechanisme.

272 90 91 Vluchtdeurmelder Standmelding TB X X X Nijverdal x De stand van de vluchtdeuren dient 
gemeld te worden aan besturing.

De vluchtdeur dient voorzien te 
zijn van een mogelijkheid tot 
bevestiging van een 
standmelder.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

273 90 91 Vluchtdeur Ruimtebeslag TB X X X SATO Opgeven in te storten mantelbuizen. De vluchtdeur schuift naar het 
diepste punt van de tunnel. Aan 
de bovenzijde van de 
vluchtdeur is een inkassing 
voorzien ten behoeve van het 
inbouwen van een 
verlichtingsarmatuur. Het 
pictogram zit recht boven de 
vluchtdeur in gesloten 
toestand. De ontgrendeling zit 
aan de slotzijde. Per vluchtdeur 
worden drie HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm ingestort. Na het 
doorvoeren van kabels en 
leidingen de buizen over circa 
50 mm dichtzetten met PUR-
schuim.

Bijbehorende details en gegevens:
Zie ‘Kozijn en deur vluchtdeur’.
• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van het pictogram in de tunnelbuis.
• Elektrische bekabeling voor de 
verlichting ten behoeve van de 
vluchtdeur.
• Elektrische bekabeling ten behoeve 
van de ontgrendeling van de 
vluchtdeur.

274 90 91 B. Centrale deurontgrendeling
275 90 91 Vluchtdeurgrendel Vergrendeling TB X X X SATO x Het openstellen van een in de 

normale situatie afgesloten 
vluchtweg dient centraal te 
geschieden.

De vluchtdeuren dienen 
geschikt te zijn voor het 
aanbrengen van centrale 
vergrendeling.

276 90 91 C. Vlucht- en aanvalsdeurverlichting
277 90 91 Vluchtdeur Zelfredding bevorderen TB X X X WST x x x De vluchtdeuren dienen voorzien te 

worden van contourverlichting.
Ruimte reserveren voor 
montage en voor mantelbuizen.

278 90 91 D. Geluidsbakens
279 90 91 Geluidsbakeninstallatie vluchtdeuren Verstaanbaarheid TB X X X 2e Coen x x Opgeven vereiste minimale 

dempingfactor van de tunnelbuis. 
(qua akoestiek)

Demping bekleding tunnelwand 
bepalend voor ontwerp 
omroepsysteem.

280 90 91 Geluidsbakeninstallatie vluchtdeuren Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x x Ruimtereservering boven 
vluchtdeuren, wellicht sparing 
opgeven.

Rekening houden met ruimte 
voor montage vluchtdeurbaken.

281 40 40 10. Weginstallaties
282 40 40 A. Verkeersinstallaties
283 40 40 Diverse installaties: CADO, afsluitbomen, 

bijzondere borden, verkeersregelkasten
Dragen Toeritten X X X Nijverdal x x x De installatie dient geplaatst te 

worden op een voldoende stevige 
ondergrond.

De berm dient voldoende 
ruimte en draagvermogen te 
hebben voor het plaatsen van 
de funderingen voor de 
installaties.

Aanrijdbeveiliging voorzien indien 
nodig.

284 40 40 Diverse installaties in de tunnel Ruimtebeslag TB X X X Nijverdal x Alle verkeersinstallaties inclusief 
bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400mm.

Pagina: 27 van 30



Uitwerking TEC/Royal Haskoning versie 2.0, d.d. 17-2-2010

Doorstro
ming

Duurzaam-
heid

comfort

Raakvlakbeschrijving

ID
DI 
nr. Systeem Subsysteem Component Functie / aspect Locatie

A
fz

in
k

B
o

o
r

O
p

en
 b

o
u

w
p

u
t

Bron van 
raakvlak

P
re

ve
nt

ie

Z
el

fr
ed

di
ng

R
ep

re
ss

ie

H
ul

pv
er

le
ni

ng

G
el

ei
de

n 
ve

rk
ee

r

S
ch

on
e

om
ge

vi
ng

O
nd

er
st

eu
ne

nd
 

TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

285 40 40 Diverse installaties in de tunnel Ruimtebeslag TB X X X WST x Alle verkeersinstallaties inclusief 
bevestigingsgarnituur die aan het 
plafond van de tunnel worden 
bevestigd hebben een maximale 
bruto hoogte van X mm.

De ruimte ten behoeve van TTI 
installaties tussen bovenkant 
PVR en onderkant plafond 
tunneldak is minimaal X mm.

286 40 41 Verkeerssignalering / verkeersdetectie Verbinden TB X X X 2e Coen x Opgave mantelbuizen en gewenste 
positie voor de 
verkeerssignalering/detectie.

Instorten mantelbuizen naar 
verkeerssignalering/detectie.

287 40 41 Verkeerssignalering / verkeersdetectie Verbinden TB X X X 2e Coen x Opgave type bevestiging aan 
tunnelwand / plafond.

Voorzien in 
bevestigingsmethode 
verkeerssignalering/detectie 
aan tunnelwand/ plafond.

288 40 41 Verkeerssignalering / verkeersdetectie Ruimtebeslag TB X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebehoefte 
signaalgevers/detectoren.

Voorzien in ruimte voor 
signaalgevers/detectoren in 
tunnel.

In tunnel.

289 40 41 Aansturingskast verkeerssignalering Ruimtebeslag MTK X X X 2e Coen x Opgeven afmetingen 
ruimtebehoefte aansturingskast 
verkeerssignalering 
middentunnelkanaal.

Voorzien in ruimte voor 
besturingskast signaalgevers in 
middentunnelkanaal.

Middentunnelkanaal.

290 40 41 Verkeerssignaleringssysteem Ruimtebeslag DGB 
Verkeersinstallatie

X X X 2e Coen x Opgeven ruimtebehoefte 
dienstengebouw voor 
verkeerssignaleringssysteem.

Voorzien in voldoende ruimte 
voor 
verkeerssignaleringssysteem 
dienstengebouw.

Dienstengebouw.

291 40 41 Verkeerssignalering Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen 
die wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die 
kruisen met wegen.

Mantelbuizen onder wegen.

292 40 41 Wegkantkasten Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie wegkasten ivm 
wegkantkasten en 
aanrijdbeveiliging.

Aanrijdbeveiliging voorzien ter 
hoogte van de wegkantkasten.

293 40 41 Wegkantkasten Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x opgeven vrije ruimte om 
wegkantkast.

Voldoende ruimte om de 
wegkantkast om onderhoud 
mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld 1000mm.

294 40 41 Wegkantkasten Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Gewicht wegkantkast opgeven. Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de 
wegkantkast.

295 40 41 Verkeerssignalering / verkeersdetectie Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Montagebehoefte signaalgevers/ 
detectoren aan portalen opgeven.

Voorzien in montagebehoefte 
signaalgevers/ detectoren aan 
portalen.

296 40 42 VRI Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgave kruisende mantelbuizen 
met wegen ten behoeve van de 
VRI.

Voorzien in mantelbuizen onder 
wegen.

297 40 42 VRI Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

298 40 42 VRI Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie VRI kasten en 
mate van aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging 
VRI kasten.

299 40 42 VRI Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x opgeven vrije ruimte om VRI kast. Voldoende ruimte om de VRI 
kast om onderhoud mogelijk te 
maken.

Bijvoorbeeld 1000mm.

300 40 42 VRI Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Gewicht VRI kast opgeven. Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de VRI 
kast.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

301 40 43 Detectielussen Verbinden TB X X X SATO x Opgeven in te storten 
voorzieningen.

Voor het aanbrengen van de 
bekabeling naar de 
detectielussen in het wegdek 
wordt
een sparing 100x150x500 mm 
aangebracht. Van hier af wordt 
een HDPE- buis Ø
63x55,8 mm ingestort door de 
middenwand naar het 
middentunnelkanaal. De
plaatsing van de buizen 
relateren aan plaatsing van de 
lussen in het wegdek.
Na het doorvoeren van kabels 
en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten
met PUR-schuim.

302 40 44 Hoogtedetectiesysteem Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgave kruisende mantelbuizen 
met wegen ten behoeve van de 
hoogtedetectie.

Voorzien in mantelbuizen onder 
wegen.

303 40 44 Hoogtedetectiesysteem Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

304 40 44 Hoogtedetectiesysteem Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie kasten, masten en 
mate van aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging  
kasten en masten.

305 40 44 Hoogtedetectiesysteem Onderhoudbaarheid Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven vrije ruimte om kast. Voldoende ruimte om de kast 
om onderhoud mogelijk te 
maken.

Bijvoorbeeld 1000mm.

306 40 45 Afsluitbomen Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x x Opgeven benodigde mantelbuizen 
die wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die 
kruisen met wegen.

307 40 45 Afsluitbomen Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

308 40 45 Afsluitbomen Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x x Opgeven positie afsluitboomkasten 
en mate van aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging  
afsluitboomkasten, maar 
voldoende ruimte behouden 
voor lokale bediening en 
onderhoud.

309 40 45 Afsluitbomen Dragen Toeritten x x Gewicht afsluitboomkasten 
opgeven.

Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de 
afsluitboomkasten.

310 40 46 VEVA (verplaatsbare vangrail) Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

311 40 46 VEVA (verplaatsbare vangrail) Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x x Opgeven positie VEVA. Voorzien in aanrijdbeveiliging  
VEVA, maar voldoende ruimte 
behouden voor lokale bediening 
en onderhoud..

312 40 46 VEVA (verplaatsbare vangrail) Dragen Toeritten X X X 2e Coen x x Gewicht VEVA opgeven. Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de VEVA.

313 40 46 CADO (Calamiteitendoorsteek) Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen 
die wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die 
kruisen met wegen.

314 40 46 CADO (Calamiteitendoorsteek) Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

315 40 46 CADO (Calamiteitendoorsteek) Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie VEVA. Voorzien in aanrijdbeveiliging  
VEVA.

316 40 46 CADO (Calamiteitendoorsteek) Ruimtebeslag Toeritten X X X Nijverdal x De CADO dient geplaatst te worden 
op een plaats waar dit qua 
wegontwerp past.

Het wegontwerp dient 
afgestemd te worden op het 
plaatsen van een CADO, maar 
voldoende ruimte behouden 
voor lokale bediening en 
onderhoud.

317 40 46 CADO (Calamiteitendoorsteek) Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Gewicht CADO opgeven. Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de CADO.

318 40 47 Bijzondere borden Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen 
die wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die 
kruisen met wegen.
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TTI Civiel Omschrijving

Veiligheid
Nadere specificatie vd functie i.r.t. het raakvlak

Mogelijk van 
toepassing voor 

tunnel type:

319 40 47 Bijzondere borden Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

320 40 47 Bijzondere borden Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie bijzondere borden. Voorzien in aanrijdbeveiliging  
bijzondere borden.

321 40 47 Bijzondere borden Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Gewicht bijzondere borden 
opgeven.

Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de 
bijzondere borden.

322 40 47 Matrixsignaalgevers Verbinden TB X X X SATO De matrixsignaalgever wordt altijd 
loodrecht boven het midden van de 
rijstrook of vluchtstrook op het 
plafond geplaatst. In de 
langsrichting van de tunnel is de 
hart op hart afstand van de 
matrixsignaalgevers circa 150 
meter. Afhankelijk van het 
alignement kan een grotere hart op 
hart afstand worden gekozen.

De doorvoeren worden 
gemaakt met HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm.

Ook kleinere hart op hart afstanden zijn 
mogelijk.

323 40 48 Toeritdoseerinstallatie Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven benodigde mantelbuizen 
die wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die 
kruisen met wegen.

324 40 48 Toeritdoseerinstallatie Verbinden Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven grootte sleuven voor 
kabelbanen.

Voorzien in sleuven voor 
kabelbanen.

325 40 48 Toeritdoseerinstallatie Beveiliging Toeritten X X X 2e Coen x Opgeven positie 
toeritdoseerinstallatie.

Voorzien in aanrijdbeveiliging  
toeritdoseerinstallatie, maar 
voldoende ruimte behouden 
voor lokale bediening en 
onderhoud.

326 40 48 Toeritdoseerinstallatie Dragen Toeritten X X X 2e Coen x Gewicht bijzondere borden 
opgeven.

Voorzien in voldoende 
draagvermogen voor de 
bijzondere borden.

327 11. Railinstallaties
328 A. Tractie energie systemen
329
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Bijlage 2 Normen en richtlijnen 
 
Onderstaande lijst normen en richtlijnen is indicatief en verouderd naarmate de tijd voortschrijd. De lijst 
is afkomstig van het project 2e Coentunnel en gefilterd op onderwerpen die deze raakvlakkenmatrix 
aangaan. 

Titel Uitgave Versie Datum 
Aanbevelingen Ventilatie van verkeerstunnels RWS-BD   04-2006 

Automatisering Calamiteitenknop Hoofddocument VRC 
9.4 

RWS-BD   01-09-2006 

Automatisering Calamiteitenknop VRC Bijlage 9.6 - 9.9 RWS-BD   01-09-2006 

DVM: Syllabus Verkeerskunde en Verkeersbeheersing 
(DVM98.64040101.14). 

RWS-AVV 1.4 08-09-2000 

DVM; Verkeerskundige richtlijnen autosnelweg 
instrumentatie (DVM 98.22040210.11). 

RWS-AVV 1.1 23-03-2000 

Extreme-neerslagcurven voor de 21e eeuw Vaststelling 
van de, voor ontwerptoepassingen maatgevende,extreme-
neerslagcurven. 

Meteo-Consult   01-09-2006 

Handboek lichtmasten: publicatie 215 CROW   01-09-2005 

Handboek Motorway Traffic Management; deel 5  RWS-AVV - n.v.t. 

Handboek Motorway Traffic Management; deel 5 Tab 1 
Projectering Algemeen 

RWS-AVV 2 06-1996 

Handboek Motorway Traffic Management; deel 5 Tab 4 
Projectering Bewegwijzering 

RWS-AVV - 02-1993 

IEEE Std. 1220-1998: Standard for Application and 
Management of the Systems Engineering Process 

IEEE-SA   1994 

IEEE/EIA 12207.0; Standard for information technology - 
Software life cycle processes.r 

IEEE-SA   03-1998 

IEEE/EIA 12207.1; Standard for information technology - 
Software life cycle processes. Life cycle data. 

IEEE-SA   03-1998 

IEEE/EIA 12207.2; Standard for information technology - 
Software life cycle processes. Implementation 
considerations. 

IEEE-SA   03-1998 

Interface specificatie TDI-CTMS RWS-AVV 3.31 10-12-2004 

NEN 1010; Veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties. 

NEN   09-2005 

NEN 1014; Bliksembeveiliging. Inclusief 
NEN1014:1992/C2:2000 

NEN   11-2000 

NEN 3140; Bedrijfsvoering van elektrische installaties - 
Aanvullende Nederlandse bepalingen voor 
laagspanningsinstallaties. 

NEN   10-1998 

NEN-EN-IEC 61508-2; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 2: 
Richtlijnen voor elektrische/ elektronische/ 
programmeerbare elektronische systemen 
verbandhoudend met v 

NEN   01-2002 

NEN-EN-IEC 61508-3; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 3: Eisen 
voor programmatuur. 

NEN   01-2002 

NEN-EN-IEC 61508-4; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 4: 
Definities en afkortingen. 

NEN   01-2002 
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Titel Uitgave Versie Datum 
NEN-EN-IEC 61508-5; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 5: 
Voorbeelden van methoden voor het vaststellen van 
veiligheidsniveaus. 

NEN   01-2002 

NEN-EN-IEC 61508-6; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 6: 
Richtlijnen voor de toepassing van  IEC 61508-2 and IEC 
61508-3. 

NEN   01-2002 

NEN-EN-IEC 61508-7; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verband houdend met veiligheid - Deel 7: 
Overzicht van technieken en voorzieningen. 

NEN   01-2002 

NPR-IEC/TR 61508-0; Functionele veiligheid van 
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische 
systemen verbandhoudend met veiligheid. - Deel 0: 
Functionele veiligheid en IEC 61508. 

NEN   02-2005 

NSVV/CROW: Openbare verlichting in natuurgebieden, 
uitgave 1997. 

NSVV/CROW   02-1997 

NSVV: Aanbevelingen verlichting van tunnels en 
onderdoorgangen. 

NSVV   2003 

Richtlijnen voor elektrotechnische 
tekeningwerkzaamheden en documentatie 

RWS-rdNH-WED   03-01-2006 

SPE 3140; Bedrijfsvoering van elektrische installaties - 
Laagspanning. 

NEN   10-1998 

Uitvoeringskader Verlichting RWS   08-2004 

Vanessa Audio; documentnummer 2001 7685. RWS-AVV 1.6.1 23-08-2005 

Vanessa Beheer; documentnummer 2001 7684. RWS-AVV 0.4.2 24-09-2003 

Vanessa Centrale Bediening; documentnummer 2001 
7683. 

RWS-AVV 0.6.3 12-12-2005 

Vanessa CMC IDD; documentnummer 2001 7682. RWS-AVV 0.3.5 22-03-2004 

Vanessa DML IDD; documentnummer 2001 7681. RWS-AVV 0.3.6 26-03-2004 

Vanessa SDD DA documentnummer 2002 7885. RWS-AVV 0.1.0 04-04-2005 

Vanessa VAN IDD; documentnummer 2001 7680. RWS-AVV 0.4.0 05-04-2005 

Vanessa VAN IRS; documentnummer 2001 7549. RWS-AVV 1.2.0 01-06-2005 

Vanessa VAN SSS; documentnummer 2000 0147. RWS-AVV 1.3.1b 13-07-2005 

VICnet handboek actieve componenten RWS-AGI   01-2002 

VICnet handboek Infrastructuur RWS-AGI   01-2006 

VICnet handboek ontwerp en toepassingen RWS-AGI 1.0 01-2005 

Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren, IRS CS RWS-AVV 0.1 25-09-2006 

Aanpassingen en aanvullingen op “Aanvullingen 
wijzigingen tunnels ROBK” 

RWS-BD   01-11-2006 

Aanvullingen en wijzigingen voor tunnels en aquaducten 
op: Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen 
Kunstwerken 

RWS-BD   06-02-2006 

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels Deel 1: 
Wegtunnels 

RWS-BD/COB   05-2004 

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels Deel 1: 
Wegtunnels; Bijlagen 

RWS-BD/COB   05-2004 

Leidraad Tunnelveiligheidsplan (LTP) RWS-BD   12-2005 

Leidraad Tunnelveiligheidsplan (LTP); Bijlagen RWS-BD   12-2005 

Leidraad Veiligheidbeheerssysteem (VBS)  RWS-BD   02-2005 
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Titel Uitgave Versie Datum 
Leidraad Veiligheidbeheerssysteem (VBS); - Bijlagen RWS-BD   02-2005 

Veiligheids Richtlijnen Deel C (VRC), Basismaatregelen RWS-BD 1.0 01-2004 

Veiligheids Richtlijnen Deel C (VRC), Basismaatregelen; - 
bijlagen 

RWS-BD 1.0 01-2004 

Veiligheids Richtlijnen Deel C (VRC), Basismaatregelen; - 
wijziging hoofdstuk 11, Vluchten versie 7b, d.d. 07-09-
2005 

RWS-BD 7b 01-2004 

Richtlijnen boortechnieken, uitgave 2004 RWS-DWW   37987 

Specificatie voor het installeren van detectielussen RWS-AVV 2.1 37681 

Memo diepteligging detectielussen RWS-AVV   38819 

Handboek dynamische verlichting autosnelwegen RWS -AVV 1.1 38819 

IRS Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD) 
(MSS.CBA.IRS.VAD.V15) 

RWS -AVV 1.5 38385 

SSS Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD) 
(MSS.CBA.SSS.VAD.V13) 

RWS -AVV 1.3 38369 

IDD Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD) 
(MSS.IDD.VAD) 

RWS -AVV 1.2 39021 

Eisen Toeritdoseer Installatie RWS -AVV   36832 

Verkeerstechnische specificatie voor een toeritdoseer 
installatie 

RWS -AVV 1.4 38349 

Verkeerstechnische specificatie van een doseeralgoritme 
voor een Toeritdoseer Installatie 

RWS -AVV 1.1 36875 

Beschrijving software interface tussen doseer algoritme en 
de procesbesturing voor toeritdoseertoestellen van 
Rijkswaterstaat 

RWS -AVV   37559 

Handleiding voorbereiding en uitvoering toeritdoseer 
installaties 

RWS -AVV   37438 

Handleiding inregelen toeritdoseerinstallaties tweede 
generatie 

RWS -AVV   37438 

Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren, SSS, 
WKS 

RWS -AVV 0.2 38985 

Monitoring Casco (Monica), IRS InWinSystemen RWS -AVV 3.1.0 38656 

Monitoring Casco (Monica), data-elementen RWS -AVV 3.2.0 38846 

Monitoring Configuratiehandleiding RWS -AVV 3.0.0 39028 

Wegkantsysteem Specificatie Voertuigdetector RWS -AVV 1.0 38989 

Handleiding verkeerskundige richtlijnen, pub.no. 
DVM01.61030202.11 

RWS -AVV 1.1 37237 

Wegkantsysteem voor DVM toepassingen; Specificatie 
Rotatiepanelen en andere Bijzondere Borden 

RWS -AVV 0.6 39148 

Wegkantsysteem Behuizing RWS-AVV   39043 

Beschrijving van het CGGOSALL en CGGWKSA bestand, 
configuratiebestanden van ht wegkantsysteem 

RWS-AVV 0.2 38992 

MTM-2: Algemene inleiding RWS-AVV 2 36458 

MTM-2: Handleiding wegverkeersleiding RWS-AVV   38118 

Functioneel eisenpakket dynamisch 
verkeersmanagementsystemen; onderdeel 
Matrixsignaalgevers 

RWS-AVV 1.4 39141 

Functioneel eisenpakket dynamisch 
verkeersmanagementsystemen; onderdeel 
tunnelsignaalgevers 

RWS-AVV 1.4 39141 

Functioneel Eisenpakket, Dynamische 
Verkeersmanagement Systemen, onderdeel testmethoden 

RWS-AVV 1.2 38425 
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Titel Uitgave Versie Datum 
Procedurele eisen, Dynamische Verkeersmanagement 
Systemen, behorende bij: Functionele eisenpakketten 

RWS-AVV 1.1 38425 

Functioneel eisenpakket Dynamische 
Verkeersmanagement Systemen, onderdeel Universele 
Signaalgevers 

RWS-AVV 2.4 39141 

Functioneel eisenpakket Dynamische 
Verkeersmanagement Systemen, onderdeel 
Signaalgevers met Bijzondere Borden 

RWS-AVV 1.0 39141 

Devicenet; Technische Specificatie RWS-AVV 2.00 38412 

Devicenet; Specificatie Projecteisen RWS-AVV 2.00 38412 

Devicenet; Rapportage Relatie MTM en LED-SG RWS-AVV 2.00 38412 

Devicenet; Specificatie Veldbusaftakkingen RWS-AVV 2.00 38412 

Devicenet; IRS LED-signaalgevers RWS-AVV 2.0 38412 

Specificatie Beeldenbibliotheek Koppelvlak LED-
signaalgever 

RWS-AVV 2.0 38412 

Profibus; Technische specificatie TAP-connector RWS-AVV 0.03 38547 

Profibus; TAP-connector meting RWS-AVV 1.1 38547 

Profibus; Technische Specificatie EM-Koppelvlak RWS-AVV 0.03 38547 

Profibus; IRS LED-signaalgevers RWS-AVV 0.03 38547 

Profibus; IRS LED-signaalgevers UPDATE op v0.03 RWS-AVV   0 

VICnet/SPITS Aansluitvoorwaarden RWS-AGI 1.0 38903 

VICnet DMZ policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Draadloze communicatie policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Firewall policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet Hoofddocument security policy RWS-AGI 1.0 38399 

VICnet/SPITS IP/LAN dienst aansluit policy RWS-AGI 1.1 38398 

VICnet/SPITS Netwerkcomponenten policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet Operationeel Testen policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Patchmanagement policy RWS-AGI 1.1 38398 

VICnet/SPITS Remote Toegang policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Security policies RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Systeemconfiguratie policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet Toegang technische ruimten policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet Toegang tot informatie policy RWS-AGI 1.1 38399 

VICnet/SPITS Wachtwoordpolicy RWS-AGI 1.1 38399 

Algemene Richtlijnen Tunnel Ontwerp (ARTO) RWS-BD   1998 

Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp (SATO) RWS-BD   2005 

CUR Aanbeveling 98, Ternair slakcement CUR   0 

CUR Aanbeveling 99, Strokenvloeren, Aanvullende 
bepalingen op NEN 6720 (VBC 1995) 

CUR   0 

CUR Aanbeveling 100, Schoon beton. Criteria voor de 
specificatie en beoordeling van betonoppervlakken 

CUR   2004 

CUR Aanbeveling 102, Inspecteren en beoordelen van 
betonconstructies waarin ASR wordt vermoedof is 
vastgesteld 

CUR   2005 

CUR Publicatie 162. Construeren met grond - 
Grondconstructies op en in weinig draagkrachtige en sterk 
samendrukbare ondergrond 

CUR   1992 

CUR Publicatie 166. Damwandconstructies CUR 3e druk 35490 
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Titel Uitgave Versie Datum 
CUR Publicatie 206. Geokunststoffen op de werkplaats CUR in 

samenwerking 
met RWS 

1e druk 36982 

CUR Rapport 198, kerende constructies in gewapende 
grond. Taludhelling steiler dan 70° 

CUR   38525 

CUR Rapport 2001-4. Ontwerpregels voor trekpalen CUR   06-2001 en 
correctieblad 
07-10-2002 

CUR Rapport 2003-7. Bepaling geotechnische parameters CUR   37895 

CUR Rapport 99-8 Energiezuinig ontwerpen van civiele 
kunstwerken 

CUR   0 

M311-01 Handboek folieconstructies CUR/COB   38504 

Tekenen voor de fiets (ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke 
infrastructuur), CROW-publicatie 74 

CROW   34639 

Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige 
basis, CROW-publicatie 116 

CROW   35521 

Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken van 
weginfrastructuur, CROW-publicatie 203 

CROW   38261 

Werk in Uitvoering, Maatregelen op autosnelwegen, 
CROW-publicatie 96A 

CROW   38443 

Onderhoudsbewust ontwerpen CROW   38504 

Standaard RAW bepalingen 2000, uitgezonderd 
administratieve bepalingen 

CROW   36526 

Definitieve ongewapende onderwaterbetonvloeren in 
combinatie met definitieve damwanden, cement jaargang 
55 nr. 8 pag 56 t/m 59 

ENCI Media   38504 

Plastic Design of buried steel pipelines in settlement 
areas, Heron Volume 31. 1986 No 4 

Heron   1986 

Stufib rapport 5, Praktische richtlijnen voor het injecteren 
van voorspankanalen 

Stufib 1 37742 

ETAG 013, Guideline for European technical approval of 
post-tensioning kits for prestressing of structures 

EOTA   37408 

Beleidsregels incident management RWS, inclusief 
aanvullingen tot heden (wijzigingen pech en rectificatie 
1999) 

Staatscourant 
1999, 89 

  1999 

Circulaire Bouwlawaai Ministerie van 
VM 

  1981 

Circulaire Bouwlawaai 1991 10 jaar later Ministerie van 
VROM 

  1991 

Schadevrij installeren van stalen damwand in Nederland NVAF/PSD   2002 

Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van 
constructies en vreemde objectenin, op en nabij 
waterkeringen (TR-09) 

s Gravenhage 
Uitgeverij 

  1976 

Alle vastgestelde Nederlandse normen en als zodanig 
aanvaarde Europese in internationale normen van de 
Stichting Nederlands Normalisatie Instutuut (NEN), zoals 
deze gelden tenminste 1 maand voor de dag van 
aanbesteding, met uitzondering van de in het contract in 
bijlage 7, deel 2-2 opgenomen vastgestelde Nederlandse 
normen en als zodanig aanvaarde Europese en 
internationale normen. 

NEN   0 

NVN 6724 Voorschriften Beton- in de grond gevormde 
funderingselementen van beton of mortel 

NEN   2001 

NPR 2053: 2005 (nl) Lasverbindingen met betonstaal en 
stalen strippen 

NEN   38384 

NPR-CEN/TS 54-14; Automatische brandmeldinstallaties - 
Deel 14: Richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, 
installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud. 

NEN     
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IEC 146: Maximale vervorming van de netspanning NEN     

IEC 331: Functiebehoud NEN     

IEC 332-1: Zelfdovend NEN     

IEC 332-3C Brandbestendig NEN     

IEC 754-1: Rookgassen: Halogeenvrij, niet corrosief NEN     

IEC 754-2: Rookgassen: Halogeenvrij, niet corrosief NEN     

NPR 988; Stalen lichtmasten - aanbevelingen voor 
constructie 

NEN     

NPR 994; Aluminium lichtmasten - aanbevelingen voor 
constructie 

NEN     

NVN-ENV 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening 
van staalconstructies - Deel 3-1: Masten, antennemasten 
en schoorstenen - Masten en Antennemasten 

NEN     

NVN-ENV 1993-3-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening 
van staalconstructies - Deel 3-2: Masten, antennemasten 
en schoorstenen - Schoorstenen 

NEN     

ISO 3864-1: Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Deel 
1 Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in 
werkplaatsen en openbare ruimten 

NEN     

ISO 3864-2: Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Deel 
2 Ontwerpbeginselen voor veiligheidslabels op producten 

NEN     

NPR 5310: Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 NEN     

ISO-5966: Presentation of scientific and technical reports NEN     

NPR 7910-1: Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
ontploffingsgevaar - Deel 1 Gasontploffingsgevaar, 
gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10 

NEN     

NPR 7910-2: Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
ontploffingsgevaar - Deel 2 Stofontploffingsgevaar, 
gebaseerd op NEN-EN 50281-3 

NEN     

NPR 8110: Risicoklassenindeling 
overspanningsbeveiliging 

NEN     

NPR 13201-1: Openbare verlichting - Deel 1 
Kwaliteitscriteria 

NEN   2002 

NPR-CEN/TR 13201-1: Wegverlichting - Deel 1 Keuze van 
verlichtingsklassen 

NEN     

NVN-ENV 13563: Verkeersregelsinstallaties - 
Voertuigdetectors 

NEN     

NPR-CR 13934: Interpretatiedocument over EN 3, 
draagbare blustoestellen 

NEN     

NPR-CLC/TR 50422: Leidraad voor de toepassing van de 
Europese norm EN 50160 (NEN-EN 50160) 

NEN     

IEC 60095-1: Startbatterijen - Deel 1 Algemene eisen en 
beproevingsmethoden 

NEN     

IEC 60146-3: Semiconductor - Part 3 Semiconductor 
direct d.c. convertors (d.c.chopper convertors) 

NEN     

IEC 60268-8: Sound System Equipment - Part 8 Automatic 
gain control devices 

NEN     

IEC 60268 editie 3.0 STI NEN     

IEC 60332-3-10: Beproeven van elektrische leidingen voor 
het gedrag bij brand - Deel 3-10 Beproeving van de 
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste 
gebundelde leidingen - Apparatuur 

NEN     

IEC 60332-3-24: Beproeven van elektrische leidingen voor 
het gedrag bij brand - Deel 3-10 Beproeving van de 
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste 
gebundelde leidingen - Categorie C 

NEN     
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IEC 60754-1: Test on gases evolved during combustion of 
materials from cables - Part 1: Determination of the 
amount of halogen acid gas 

NEN     

IEC 60754-2: Test on gases evolved during combustion of 
materials from cables - Part 2: Determination of degree of 
acidity of gases evolved during the combustion of 
materials taken from electric cables by measuring pH and 
conductivity 

NEN     

NPR-IEC/TR 61000-5-2: Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) - Deel 5: Richtlijnen voor de 
installatie en mitigatie - Sectie 2: Aarding en bekabeling 

NEN     

NEN-EN 61000-6-2: Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC) Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor 
industriële omgevingen 

NEN     

IEC 61034: Measurement of smoke density of cables 
burning under defined conditions - Part 1: Tes apparatus 

NEN     

IEC 61034: Measurement of smoke density of cables 
burning under defined conditions - Part 2: Test procedure 
and requirements 

NEN     

NPR-IEC/TR 61131-4: Programmeerbare besturingen - 
Deel 4 Gebruikersrichtlijnen 

NEN     

NPR-IEC/TR 61131-8: Programmeerbare besturingen - 
Deel 8: Richtlijnen voor de toepassing en implementatie 
van programmeertalen 

NEN     

IEC 61312-1: Protection against lightning electromagnetic 
impulse - Part 1 General principles 

NEN     

NPR-IEC/TS 61312-3: Bescherming tegen 
elektromagnetische impulsen veroorzaakt door 
blikseminslag - Deel 3 Eisen voor beveiligingsmiddelen 
tegen overspanning (SPDs) 

NEN     

NPR-IEC/TS 61312-2: Bescherming tegen 
elektromagnetische impulsen veroorzaakt door 
blikseminslag - Deel 2 Bescherming van bouwwerken, 
potentiaalvereffening binnen bouwwerken en aarding 

NEN     

NPR-IEC/TS 61312-3: Bescherming tegen 
elektromagnetische impulsen veroorzaakt door 
blikseminslag - Deel 3 Eisen voor beveiligingsmiddelen 
tegen overspanning  

NEN     

Pr IEC 62034: Automatic test systems for battery powered 
emergency escape lightning 

NEN     

NPR-IEC 60268-13: Toestellen voor geluidsystemen Deel 
13 Luisterproeven op luidsprekers 

NEN     

BS 5839: Fire Detection and Alarm Systems for Buildigns 
Part 1: Code of Practice for system design, installation, 
commisioning and maintenance (2002) 

BSI     

BS 5839: Fire Detection and Alarm Systems for Buildings 
Part 9: code of Practice for 
design/installation/commissioning /maintenance of 
emergency voice communication systems (2003) 

BSI     

DIN 33404Teil 2 DIN     

DIN 33404 Teil 3: Gefahrensignale fur Arbeitsstatten 
Optische Gefahrensignale, Begriffe, Sicherheitstechnische 
Anforderungen, Prufung (1979) Teil 

DIN     

KBI: BRL 1201: Beoordelingsrichtlijn voor BliksemVeilig 
systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren en 
installeren van bliksembeveiligingsinstallaties 
(www.stichtingkbi.nl) 

KBI     

NEN- HD 638 Verkeersregelinstallaties NEN     
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ARBO - cahier nr. 2: Werken in meld- en controlekamers SDU   1998 

ARBO - Arbo-informatieblad (Al-blad) nr. 7 SDU     

Trilling: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Deel A - Schade 
aan gebouwen 

SBR   37883 

Trilling: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Deel B - Hinder 
voor personen in gebouwen 

SBR   37883 

Trilling: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Deel C - Storing 
aan apparatuur door trillingen 

SBR   37883 

ICA-DE-021002 Versie 1,0, status definitief; Funtionele 
Technische Specificaties SCL - Special Coverage 
Location, opgesteld door de ITO 

ISC     

ITO-ISC, ICA-sd-031031-v2.2-FTS-C2000; Functionele en 
Technische specificaties SCL-generiek (V2.2 maart 2004 
Definitief) 

ISC     

MIL Std 1629: Procedures for performing a failure mode, 
effects and criticality analisys 

US Department 
of Defense 

    

MIL Hdbk 217: Reliability prediction of electronic 
equipment 

US Department 
of Defense 

    

NRB 2003: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
2003 

InfoMil/Min. Van 
Vrom 

    

Plaatselijke Brandweervoorschriften -     

R 79001: Richtlijnen voor alarmsystemen voor het 
bereiken van overeenstemming met EG-richtlijnen 

NEN     

TCO 99: EMI-straling platte beeldschermen TCO     

AMCA Standard 300-85: Bepaling van het 
geluidsvermogen van een ventilator 

IEC     

AVD: Leidraad Operationele Prestaties AVD-SAVE-
NIvU-Nibra 

4.0   

AVD: Leidraad Maatramp SAVE-AVD 1.3   

EN 500067:1998, RDS Standard NEN     

BRL K23003: Accreditatie aerosol blussystemen KIWA/NVVK     

DGTP: De (alle) vigerende DGTP-normen/CE-normen 
voor radiozend- en ontvangstapparatuur; DGTP - 
Directoraat Generaal Telecommunicatie en 
Post/Agentschap MvEZ 

Ministerie 
EZ/DGTP 

    

DGTP: Richtlijn Randapparatuur voor Telecommunicatie; 
DGTP - Directoraat Generaal Telecommunicatie en 
Post/Agentschap MvEZ 

Ministerie 
EZ/DGTP 

    

Eurobat: The Association of European Storage Battery 
Manufacturers 

Eurobat     

 
 
 


