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Overzicht van raakvlakken tussen tunneltechnische 

installaties en de tunnelconstructie

Raakvlakken TTI-civiel



Toelichting 0
Om een tunnel veilig te kunnen 
gebruiken, is zowel een goede 
constructie als een doeltreffende 
inrichting nodig. Tijdens de bouw 
of renovatie is het dan ook van 
belang dat de civiele techniek 
en installatietechniek op elkaar 
worden afgestemd. Deze 
checklist geeft een overzicht van 
belangrijke raakvlakken.

Het COB-project Risico’s in kaart, 
onderdeel van het tunnelprogramma, 
richtte zich op het voorkomen van 
verrassingen bij een tunnelrenovatie; 
inspecties en voorbereidend onder-
zoek blijken niet altijd voldoende 
inzicht te geven. De werkgroep heeft 
onder meer vastgesteld dat daar waar 
tunneltechnische installaties en de 
tunnelconstructie elkaar raken, vaak 
risico’s ontstaan. Daarom zijn deze 
raakvlakken per (sub)systeem en 
component in kaart gebracht, met 
daarbij aandachtspunten voor het 
op elkaar afstemmen van de twee 
aspecten. Het overzicht is een update 
van de Raakvlakkenmatrix Handboek 
Tunnelinstallaties T116 (15 december 
2009, tweede versie).

www.cob.nl/risicosinkaart
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Begrip Verklaring

CADO Calamiteitendoorsteek: een mechanische constructie voor het opklappen van een deel 
van de geleiderail. Door deze opening kunnen voertuigen van de openbare hulpdien-
sten naar de andere rijbaan doorsteken.

Dagmaat Netto ruimte van een sparing/opening.

DGB Dienstgebouw.

DN 150 Een DN-maat zegt iets over de buisdikte.

HDPE Hogedichtheidpolyetheen (HDPE of PE-HD). Meestal bestaan mantelbuizen uit dit 
materiaal, omdat het minder breekzaam is dan pvc.

Hoogspanning Alles hoger dan laagspanning.

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 Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC).

Laagspanning Lager dan 1000V AC of 1500V DC

Middenspanning Vervallen begrip door aanpassing norm.

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

Mootlengte Lengte van een moot.

Mootvoegen Overgang tussen verschillende moten.

MTK Middentunnelkanaal.

No-break Zie UPS

NSA Noodstroomaggregaat: brandstofmotor met generator (meestal werkend op diesel) 
voor het opwekken van elektrische energie als de reguliere energievoorziening uitvalt.

Pompkamer Ruimte waarin pompen staan opgesteld.

Pompkelder Ruimte waarin zich water tezamen met dompelpompen bevindt.

Pompzonk Verdiepte gedeelte waarin de pompen staan opgesteld.

Statische opvoerhoogte De hoogte die de vloeistof wint door transport.

STI Speech transmission index, spraakverstaanbaarheidsindex. Een schaal van 0 tot 1 
waarbij 1 uitstekend is en 0 onverstaanbaar.

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

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 ener-
gievoorziening. Deze situatie noemt met ook no-break.

VEVA Verrijdbare/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.

VRC Veiligheidsrichtlijnen deel C: richtlijnen voor wegtunnels en verdiept aangelegde infra-
structuur. Dit document is een voorloper van de Landelijke Tunnelstandaard en bevat 
achtergrondinformatie ten aanzien van de vereiste voorzieningen.

Inhoudsopgave Terminologie



1.1 Aansluiting openbare net

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.1.1 Hoogspanningsruimte DGB 
inkoop-
ruimte

Verbinden Buigstraal van hoogspanningskabels 
mag niet meer zijn dan 10 à 12 maal 
diameter kabel.

Rekening houden met buigstralen 
van kabels en leidingen, voor leiding-
kokers.

Bij onderinvoer van hoogspannings-
kabels voorzien in kabelkelder.

1.1.2 Hoogspanningsruimte DGB 
inkoop-
ruimte

Verbinden Energievoorziening dient aan te sluiten 
op voorziene hoogspanningsaansluiting.

Hoogspanningsruimte voorzien, met 
opgegeven afmetingen conform leve-
rende energiebedrijf.

Geldt niet voor zeer korte tunnels en 
onderdoorgangen, deze mogen worden 
voorzien van een 3-fase laagspannings-
aansluiting.

1.1.3 Hoogspanningsruimte DGB 
inkoop-
ruimte

Ruimtebeslag Ruimtebeslag opgeven voor energie-
gebouw/dienstgebouw.

Voldoende grote ruimte voor inkomend 
voedingsveld.

1.1.4 Hoogspanningsruimte DGB 
inkoop-
ruimte

Ruimtebeslag Opgeven ruimte en eisen i.v.m. onder-
houd netbeheerder.

Aparte toegang tot ruimte vanaf buiten-
zijde gebouw.

Onderhoud-/inspectieruimte/toegan-
kelijkheid.

1.1.5 Hoogspanningsruimte DGB 
inkoop-
ruimte

Toegang 
verlenen en 
transport binnen 
dienstgebouw

Opgeven maatvoering. Ruimte voorzien voor transport van trafo's 
en verdelers naar DGB inkoopruimte.

Deurbreedtes, luiken, breedte deuren 
twee meter, gangen, horizontaal trans-
port, verticaal transport (luiken of lift).
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1.2 Beveiliging, zwerfstromen en EMC

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.2.1 Aardplaten voor 
aarding

TB Voorkomen van 
zwerfstromen

Aardkabel dient verbonden te worden 
met aardplaten of aardrail.

De wapening van de betonconstructie 
van de tunnelbuizen en het dienstge-
bouw, 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.

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

1.2.2 Aardplaten voor 
aarding

TB Voorkomen van 
zwerfstromen

Aardkabel dient verbonden te worden 
met aardplaten.

De wapening van de betonconstructie 
van de tunnelelementen en het dienst-
gebouw 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 twee aardplaten 
die maximaal 5 meter van de kabelbaan 
mogen zitten.

1.2.3 Aardplaten voor 
aarding

TB Voorkomen van 
zwerfstromen

Aardplaten t.p.v. mootvoegen worden 
onderling verbonden middels koper-
draad, zodat doorgaande verbinding 
ontstaat.Aardplaat moet liefst zo dicht 
mogelijk bij mootvoeg worden ingestort, 
zodat koperdraad zo kort mogelijk is. 
Ingestorte aardingsframe wordt ook nog 
aangesloten op een in middenkanaal 
aan beide zijden geplaatste rail van blank 
koper met een minimale doorsnede van 
50 mm2.

Elke moot in een tunnelelement is voor-
zien van een aardingsframe van doorge-
laste wapeningsstaven Ø12 die in dwars-
richting van de tunnel worden geplaatst. 
In langrichting zijn de aardingsframes 
onderling verbonden doordat in elke 
middenwand een wapeningsstaaf Ø16 
is opgenomen die op de uiteinde van de 
moot voorzien is van een aardplaat.

1.2.4 Diverse installaties en 
componenten, aanwe-
zig in de tunnelbuis.

TB Voorkomen 
aanraakgevaar

Aanraakbare, metalen delen van stroom-
voerende tunnelapparatuur moeten 
geleidend worden verbonden met 
tunnelwapening.

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

Daar waar mogelijk; bij een boortunnel is 
dit niet realiseerbaar voor alle afzonder-
lijke elementen.

1.2.5 Dienstgebouw DGB Beveiliging TTI mag geen hinder ondervinden van 
blikseminslag op dienstgebouw.

Bliksemafleider aanbrengen op dienstge-
bouw volgens norm NEN-EN-IEC 62305 
klasse LPL II.

1.2.6 Gevelbeplating 
staalconstructies 
dienstgebouw

DGB Aarding Eventueel aan te brengen gevelbeplating, 
stalen deuren, roosters of ander staal-
werk dienen geaard te worden.

Op eventueel aan te brengen gevelbe-
plating, stalen deuren, roosters of ander 
staalwerk dienen voorzieningen voor 
aarding aangebracht te worden.

1.2.7 Diverse blikseminslag 
gevoelige compo-
nenten

DGB Beveiliging Op alle metalen dakdelen, zoals 
schoorstenen, ventilatiekappen, metalen 
daklijsten e.d. dient een bliksemafleider-
installatie geplaatst te worden conform 
NEN1014 PL3.

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

Oude normverwijzing nog in SATO.

1.2.8 Civiele constructies DGB, TB Aarding Opgeven civieltechnische objecten die 
geaard moeten worden.

Civiele constructies geschikt maken om 
met aarde te verbinden.

1.2.9 Civiele constructies DGB, TB Aarding Opgeven civieltechnische objecten die 
geaard moeten worden.

Instorten mantelbuizen, voor verschil-
lende aardposities.
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1.2.10 Aarding DGB Ruimtebeslag Opgeven ruimte en positie van de 
gewenste aarde in energie-/dienst-
gebouw.

Ruimte reserveren voor aardingsinstallatie 
in energie-/dienstgebouw.

1.2.11 Aarding DGB Ruimtebeslag Opgeven ruimtebehoefte voor metingen 
en inspecties aardvoorziening.

Ruimte voor uitvoeren van metingen aan 
aarding en bliksemcomponenten.

Mogelijk maken van metingen aan 
aardingssysteem: de toegankelijkheid 
dient voldoende te zijn.

1.2.12 Civiele constructies DGB, TB Aarding Opgeven civieltechnische aardposities Koppelen van diverse civieltechnische 
objecten aan aarde.

1.2.13 Civiele constructies DGB, TB Aarding Opgeven 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!



1.3 Laagspanningsinstallatie1. ENERGIE

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.3.1 Wandcontactdozen TB Onderhoud-
baarheid

Energievoorzieningen voor onderhoud in 
tunnelbuis dienen te passen in inkassing 
van X. Voedingskabels van deze voorzie-
ningen moeten door mantelbuizen met 
inwendige diameter van X mm gevoerd 
kunnen worden.

Voor energievoorzieningen voor 
onderhoud worden inkassingen aan 
weerszijden van tunnelbuis aangebracht. 
Deze inkassingen hebben inwendige 
afmetingen van X. Er worden drie man-
telbuizen met een inwendige diameter 
van minimaal X mm aangebracht, 
buigstraal minimaal Y mm.

Standaard afmeting is 850x550x300 
mm. Mantelbuis groot genoeg kiezen, 
zoals 70 mm met een buigstraal van 
minimaal 500 mm.

1.3.2 Wandcontactdozen TB Onderhoud-
baarheid

Energievoorzieningen in tunnelbuis 
dienen te passen in technische ruimte van 
850x550x300 mm.Voedingskabels van 
deze voorzieningen moeten door mantel-
buizen met inwendige diameter van 70 
mm gevoerd kunnen worden.

Voor energievoorzieningen voor onder-
houd worden inkassingen aan weerszij-
den van de tunnelbuis aangebracht. Deze 
inkassingen hebben inwendige afmetin-
gen van 850x550x300 mm. Er worden 
drie mantelbuizen met een inwendige 
diameter van minimaal 70 mm aange-
bracht, buigstraal minimaal 500 mm.

1.3.3 Voedingskasten Toeritten Beveiliging Opgeven objecten langs tracé die 
beschermd moeten worden tegen 
aanrijden.

Beschermen voedingskasten tegen 
aanrijden.

1.3.4 Verdelers DGB Dragen Opgeven locatie, grootte en gewicht 
verdelers.

Voorzien in voldoende dragende fundatie 
voor verdelers.

1.3.5 Verdelers MTK Beveiliging Opgeven positie verdelers. Brandscheiding tussen verdelers voor 
verschillende buizen.

1.3.6 Mantelbuizen MTK Verbinden Opgeven positie van de verdelers en de 
benodigde buizen.

Instorten mantelbuizen voor verdeling 
van de voedingen over de tunnel.

1.3.7 Kabels DGB, TB, 
MTK

Verbinden Opgeven posities voor doorvoeringen 
van kabels.

Voorzien in voldoende uitsparingen.

1.3.8 Verdelers MTK Ruimtebeslag Opgeven afmetingen verdelers (in het 
middentunnelkanaal/dienstgebouw/
energiegebouw) inclusief ruimte voor 
werkzaamheden.

Ruimte reserveren voor verdelers inclusief 
werkzaamheden in het middentunnelka-
naal/dienstgebouw/energiegebouw.

1.3.9 Verdelers MTK Ruimtebeslag Opgeven afmetingen verdelers (in het 
servicekanaal/dienstgebouw/energiege-
bouw) inclusief ruimte voor werkzaam-
heden.

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

Rekening houden met transport van en 
naar technische ruimten in servicekanaal 
of luiken voorzien vanaf wegdek, dwars-
verbinding.
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1.4 Noodstroominstallatie

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.4.1 Generator DGB NSA Onderhoud-
baarheid

Generator dient vervangbaar te zijn. Vloer dient vanaf de ingang tot de 
generatorruimte de belasting te kunnen 
dragen en vervanging mogelijk maken.

Denk aan hijsbalkenlieren en andere 
ondersteunende bedrijfsmiddelen.

1.4.2 Generator DGB NSA Gevolgen 
brandstofverlies 
beperken

Detectie brandstoflekkage melden aan 
besturingssysteem.

Vloeistofdichte vloer toepassen.

1.4.3 Generator DGB NSA Aan- en afvoer 
van lucht

Aanvoer van buitenlucht geschiedt door 
luchtschacht.

Sparing voor de aan- en afvoerlucht-
schacht opnemen.

Gescheiden luchtwegen voor koellucht 
en afvoerlucht.

1.4.4 Luchtrooster generator DGB NSA Ongedierte- en 
vandalisme-
bestendigheid

Ongedierte- en vandalismebestendig 
rooster toepassen.

Rooster op hoogte plaatsen, waardoor 
minder kans is op vandalisme.

1.4.5 Generator DGB NSA Beperking 
geluidsuitstoot

Er dient minstens voldaan te worden aan 
de wettelijke eisen ten aanzien van de 
geluidsproductie.

Aanbrengen van voldoende geluids-
isolatie.

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

1.4.6 Generator DGB NSA Dragen Generator dient zo min mogelijk trillingen 
door te geven aan de vloer.

Vloer dient geschikt te zijn voor het 
opvangen van de mechanische resttril-
lingen van de generator.

1.4.7 Generator DGB NSA Dragen Gewicht van de totale aggregaat is 
maximaal X kg.

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

Vloerbelastingen (voorbeelden!): 
200MWatt - 2.5 ton/m2 
100MWatt - 1.75 ton/m2 
750kWatt - 1.36 ton/m2 
300kWatt - 1.10 ton/m2

1.4.8 Luchtrooster generator DGB NSA Aan- en afvoer 
van lucht

Opgeven behoefte sparing ten aanzien 
van luchtrooster.

Sparingen aanbrengen ten aanzien van 
luchtroosters.

1.4.9 Doorvoeren generator DGB Ruimtebeslag Opgeven sparingen ten aanzien van 
de doorvoering brandstofleidingen, 
koelleidingen en noodaansluitingen.

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

1.4.10 Generator DGB NSA Dragen Opgeven bevestigingsframe voor NSA. Instorten bevestigingsframe voor NSA.

1.4.11 Generator DGB NSA Koelen Opgeven benodigde koeling NSA. Voorzien in benodigde luchtdoorvoeren 
voor koeling NSA.

1.4.12 Generator DGB NSA Ruimtebeslag Opgeven afmetingen NSA, koeling, 
brandstofopslag en ruimte voor nood-
voorziening.

Ruimte voorzien voor NSA, koeling, 
brandstofopslag en ruimte voor nood-
voorziening.

Ruimtebehoefte voor brandstofopslag 
hangt af van de gewenste hoeveelheid 
liters. De eisen verschillen per project 
over het opvangen van netuitval.

1.4.13 Hijsconstructie DGB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen en gewicht hijscon-
structie voor onderhoud NSA.

Ruimte voorzien voor aanbrengen van 
een hijsconstructie voor het dragen van 
objecten tot maximaal X kg.

1.4.14 Dieseltanks DGB NSA Ruimtebeslag Tanks dienen vervangbaar en inspecteer-
baar te zijn.

Draagkracht vloer, vloeistofdichte vloer 
toepassen, noodopvang bij lekkage, 
ventilatie.

Er dient voldaan te worden aan strenge 
eisen.

1.4.15 Dieseltanks DGB NSA Brandstofvoor-
ziening

Opgeven ruimtebeslag pompen, 
dagtanks, leidingwerk.

Sparingen aanbrengen.
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1.5 No-breakinstallatie

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.5.1 Accupakketten DGB 
no-break

Ruimtebeslag Accupakketten van de no-breakinstallatie 
mogen maximaal X bij Y mm in beslag 
nemen.

Ruimte voorzien voor de no-breakinstal-
latie van X bij Y mm.

Ruimte niet nader bepaald.

1.5.2 Omvormer DGB 
no-break

Beperking 
geluidsuitstoot

Geluidsarme no-break kiezen. Aanbrengen van voldoende geluids-
isolatie.

Voldoen aan geluidsnormen.

1.5.3 Accupakketten DGB 
no-break

Dragen Opgave gewicht accupakketten. Vloer van dienstgebouw dient voldoende 
dragend te zijn.

1.5.4 Accupakketten DGB 
no-break

Lekkage 
beperken

Opgeven locatie accu's. Ruimte met accupakketten dient een 
vloeistofdichte afwerking te hebben 
i.v.m. lekkage accu's.

1.5.5 Stelling accupakketten DGB 
no-break

Beperken 
brandschade

Opgeven scheiding tussen verschillende 
opstellingen.

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

1.5.6 Afzuiging 
no-breakruimte

DGB 
no-break

Ruimtebeslag Opgeven sparing ten aanzien van 
afzuiging.

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

1.5.7 Afzuiging 
no-breakruimte

DGB 
no-break

Ruimtebeslag Opgeven sparing ten aanzien van lucht-
behandeling.

Voorzien in sparing in de no-breakruimte 
ten aanzien van het luchtbehandelings-
kanaal.

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

1.5.8 No-break DGB 
no-break

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag no-break in het 
energie/dienstgebouw.

Rekening houden met ruimtereservering 
voor de no-break.

1.5.9 No-break DGB 
no-break

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen ten aanzien van 
onderhoud.

Rekening houden met ruimtereservering 
voor onderhoud.

Onderhoudruimtebeslag.

1.5.10 Accupakketten DGB 
no-break

Functiebehoud Opgeven temperatuurrange, grootte 
luchtkanaal.

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

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

1.5.11 Accupakketten DGB 
no-break

Brandbesten-
digheid

Opgeven brandlast en blusbaarheid. Bouwkundige bestendigheid brandlast, 
positie in DGB zorgvuldig kiezen.

Sommige soorten accupakketten geven 
risico op onblusbare brand.

1.5.12 Accupakketten DGB 
no-break

Millieuaspecten Opgeven aard en kenmerken chemische 
samenstelling.

Bouwkundige inrichting conform 
chemische samenstelling.

Er komen diverse soorten accupakketten: 
zijn deze geschikt voor toepssing en 
moet DGB daarop ingericht worden?
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1.6 Hoogspanningsinstallatie

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

1.6.1 Transformator DGB hoog-
spanning

Opvangen olie Oliegekoelde transformatoren dienen 
geplaatst te worden op lekbak met 
roostervloer gevuld met grind.

Lekbak voor oliegekoelde transformator 
dient gevuld te worden met grind en vol-
doende inhoud hebben voor de opvang 
van de olie van de transformator.

1.6.2 Transformator DGB inkoop-
ruimte

Dragen Gewicht van transformator mag niet meer 
bedragen dan X kg.

Vloer ter hoogte van transformator-
ruimte dient een belasting van X kg te 
kunnen dragen.

Gewicht niet nader bepaald.

1.6.3 Transformator DGB Onderhoud-
baarheid

Opgeven afmetingen transformator. Voorzien vervangbaarheid transformator. Denk aan extra hijsinrichtingen, extra 
grote deuren en mogelijke vloerbelas-
tingen.

1.6.4 Transformator DGB hoog-
spanning

Beperking 
geluid 
uitstoot

Er dient minstens voldaan te worden aan 
de wettelijke eisen ten aanzien van de 
geluidsproductie.

Aanbrengen van voldoende geluidsis-
olatie.

1.6.5 Transformator DGB inkoop-
ruimte

Beheersen 
temperatuur

Er dient voor voldoende lucht aan- en 
afvoer gezorgd te worden, zodat transfor-
mator binnen temperatuurgrenzen blijft.

Roosters naar buitenlucht voorzien, of 
luchtkanalen voorzien voor geforceerde 
koeling.

Kan gelden voor alle toegepaste trans-
formatoren. 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 hoogspan-
ningsinstallaties.

1.6.6 Hoogspannings-
ruimte

E-ruimte in 
tunnel

Toegang verlenen 
en transport 
binnen tunnel

TTI dient tijdig maatvoering op te geven. Voldoende ruimte voorzien voor 
transport van trafo's en verdelers naar 
technische ruimte in tunnel.

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

1.6.7 Hoogspannings-
ruimte

MTK Locatie Opgeven positie van eventuele trafo's of 
verdelers langs tracé.

Voldoende mantelbuizen opnemen voor 
de voedingen naar verdelers tracé.

Mantelbuizen.
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1.6.8 Hoogspannings-
ruimte

MTK Locatie Opgeven positie van eventuele trafo's of 
verdelers langs tracé.

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

Kabelbanen.

1.6.9 Hoogspannings-
verdeler

DGB hoog-
spanning

Dragen Opgeven gewicht verdelers. Voor vloer van dienstgebouw rekening 
houden met gewicht van de verdelers.

1.6.10 Hoogspannings-
verdeler

DGB hoog-
spanning

Beperken 
brandschade

Opgeven behoefte brandscheiding. Dienstgebouw moet voorzien in de 
behoefte tot het aanbrengen van brand-
scheidingen tussen installaties.

1.6.11 Hoogspannings-
ruimte

E-ruimte in 
tunnel

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag voor opgestelde 
apparatuur in technische ruimte.

Voldoende grote ruimte voor inkomend 
voedingsveld.

1.6.12 Luchtrooster DGB hoog-
spanning

Ruimtebeslag Opgeven sparing voor luchtstroming 
koeling trafo's.

Rekening houden met sparing lucht-
rooster.

1.6.13 Hoogspannings-
installatie

Divers Ruimtebeslag Opgeven overige kabelsparingen en 
mantelbuisbehoeften.

Rekening houden met in te storten 
mantelbuizen en sparingen.

1.6.14 Transformator DGB hoog-
spanning

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag transformator in 
dienstgebouw.

Rekening houden met afmetingen 
transformator.

1.6.15 Transformator DGB hoog-
spanning

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag ten aanzien van 
onderhoud transformator.

Rekening houden met onderhoudsafme-
tingen transformator.



2.1 Tunnel2. VERLICHTING

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

2.1.1 Profiel van vrije ruimte TB Geleiden 
verkeer

Verlichtingsarmaturen inclusief beves-
tigingsgarnituur die aan het plafond van 
de tunnel worden bevestigd hebben een 
maximale bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor VTTI tussen bovenkant PVR 
en onderkant tunneldak is minimaal X 
mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

2.1.2 Tunnelwand TB Verlichtings-
intensiteit

Vanwege reflectiefactor de wanden en 
het plafond uitvoeren in materiaal X met 
reflectiefactor Y.

Tunnelwanden uitvoeren in materiaal X 
met reflectiefactor Y.

2.1.3 Tunnelwand TB Verlichtings-
intensiteit

Onderzoek naar optimum tussen reflectie 
en verlichtingsintensiteit.

Opgeven invloed van civiel op de 
reflectie.

2.1.4 Tunnelwand Divers Verbinden Opgeven positie en mantelbuizen ten 
aanzien van de tunnelverlichting.

Rekening houden met in te storten 
mantelbuizen ten aanzien van de tunnel-
verlichting.

2.1.5 Tunnelwand TB Ruimtebeslag Verlichting wordt altijd loodrecht ten 
opzichte van de hartstreep op het plafond 
geplaatst. Bij drie rijstroken hoeft er nog 
geen tweede lichtlijn te komen; lichtlijn 
ongeveer in het midden van de tunnelbuis 
ophangen. Pas als er naast drie rijstroken 
veel ruimtereservering is, kan een tweede 
lichtlijn nodig zijn. Bij vier rijstroken zeker 
twee lichtlijnen. In langsrichting van de 
tunnel is de plaats van de verlichting 
bepalend in verband met tegenstraalver-
lichting. Voor de lijn- en tegenstraalver-
lichting kan dezelfde instorting gebruikt 
worden. De hart-op-hartafstand moet 
voor beiden apart bepaald worden.

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

2.1.6 Tunnelwand Divers Verbinden Opgeven positie en mantelbuizen ten 
aanzien van de tunnelverlichting.

Rekening houden met in te storten 
mantelbuizen ten aanzien van de tunnel-
verlichting.

Speciale aandacht voor de brandwerend-
heid van opbouw mantelbuizen. Wat zijn 
de gevolgen van het doorbranden van 
een mantelbuis?

2.1.7 Armaturen TB Verbinden Wellicht uitsparingen opgeven voor de 
armaturen.

Rekening houden met eventuele uitspa-
ringen voor de verlichtingsarmaturen.

2.1.8 Armaturen TB Ruimtebeslag Opgeven afmeting in te storten frames/
ankerrails.

Frames instorten voor tunnelverlichting.

2.1.9 Armaturen TB Locatie Opgeven boorposities verlichtings-
armaturen.

Boorposities mogelijk maken ten aanzien 
van verlichtingsarmaturen.

Rekening houden met standaard moot-
lengten.
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2.1.10 Armaturen TB Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag en positie op 
tunneldak.

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

2.1.11 Tunnelwand TB Verlichtings-
intensiteit

Opgeven maximale vervuilingsgraad. Robuustheid van oplossing tegen ver-
vuiling, mogelijkheden schoonhouden

Op langere termijn vervuiling wanden 
voorkomen.

2.1.12 Tunneldak TB Dragen kabels 
en armaturen

Opgeven aard en omvang kabels en 
kabelgoten (en evt. armaturen) voor 
bevestiging aan tunneldak.

Rekening houden met profiel van vrije 
ruimte, evt. instorten leidingen en ankers

Indien kabelgoten van toepassing zijn.

2.1.13 Tunneldak TB Bevestigen 
armaturen

Opgeven wijze bevestiging armaturen. Oplossing bedenken die voorkomt dat er 
bij vervangingen opnieuw gaten geboord 
moeten worden.

Door de jaren heen wordt er veel geboord 
in beton, vooral bij de ingang. Voorkom 
boorschade en verzwakking constructie.



2.2 Vluchtwegen (excl. deuren)

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

2.2.1 Tunnelwand TB Verlichtings-
intensiteit

Onderzoek optimum tussen reflectie en 
verlichtingsintensiteit.

Invloed van civiel op de reflectie opgeven. Overeenstemming bereiken over de type 
afwerking en daarmee de reflectie.

2.2.2 Tunnelwand TB Verlichtings-
intensiteit

Onderzoek optimum tussen reflectie en 
verlichtingsintensiteit.

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.

2.2.3 Vluchtweg MTK Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag en positie in 
middentunnelkanaal.

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

Rekening met lengte van personen, 
minimaal twee meter PVR incl. 
apparatuur.

2.2.4 Vluchtweg MTK Verbinden Opgeven positie van de vluchtweg-
verlichting.

Rekening houden met in te storten man-
telbuizen ten aanzien van de voeding.

2.2.5 Vluchtweg Dwarsver-
binding

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebeslag en positie in 
middentunnelkanaal.

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

Boortunnel.

2.2.6 Vluchtweg Dwarsver-
binding

Verbinden Opgeven positie van de vluchtweg-
verlichting.

Rekening houden met in te storten man-
telbuizen ten aanzien van de voeding.

Boortunnel.

2.2.7 Evacuatie MTK Verbinden Opgeven positie van de evacuatie-
verlichting.

Rekening houden met in te storten man-
telbuizen ten aanzien van de voeding.

2.2.8 Evacuatie Dwarsver-
binding

Verbinden Opgeven positie van de evacuatie-
verlichting.

Rekening houden met in te storten man-
telbuizen ten aanzien van de voeding.

Boortunnel.

2.2.9 Verkeersgeleiding TB, Toeritten Verbinden Opgeven positie van de verkeers-
geleidingsverlichting.

Rekening houden met in te storten man-
telbuizen ten aanzien van de voeding.

2.2.10 Armaturen TB Locatie Opgeven boorposities armaturen. Boorposities mogelijk maken ten aanzien 
van armaturen.

2.2.11 Armaturen TB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen diverse armaturen. Rekening houden met vrije ruimte voor 
plaatsten van armaturen.
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2.3 Terrein

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

2.3.1 Lichtmasten Toeritten Beveiliging Opgeven wijze van aanrijdbeveiliging. Aanrijdbeveiliging toepassen.

2.3.2 Lichtmasten Toeritten Onderhoud-
baarheid

Onderhoudbare onderdelen op toeganke-
lijke plaats plaatsen. Locaties afstemmen.

Ruimte voor mogelijk onderhoud dient 
aanwezig te zijn.

2.3.3 Lichtmasten Toeritten Dragen Opgeven lichtmasten op kunstwerken 
met bijbehorende fundatie en ankers.

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

2.3.4 Lichtmasten Toeritten Verbinden Opgeven lichtmasten met bijbehorende 
kabelbanen en mantelbuizen.

Aanbrengen mantelbuizen op kunstwer-
ken en aardbanen.

2. VERLICHTING



3.1 Pompinstallatie3. VLOEISTOFFEN EN LUCHT

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

3.1.1 Besturingskast pomp-
installatie

DGB pomp-
kamer

Locatie Besturingskast van waterafvoersysteem 
dient te worden geplaatst in de pomp-
kamer TTI in de daarvoor gereserveerde 
ruimte.

Er dient ruimte gereserveerd te worden 
van tenminste X bij Y mm voor bestu-
ringskast van waterafvoersysteem.

Standaard besturingskast: 1200x800.

3.1.2 Wateropvangkelder DGB pomp-
kamer

Opvoer-
hoogte 
vastleggen

Minimale statische opvoerhoogte van 
de pompinstallatie van de wegtunnel 
bedraagt Y meter.

Bodempeil van waterkelder inclusief 
pompzonk ligt niet dieper dan NAP X m.

3.1.3 Wateropvangkelder DGB pomp-
kamer

Ruimtebeslag Pompcapaciteit van pompinstallaties 
wegtunnel dient te worden afgestemd op 
inhoud van waterkelder.

Inhoud waterkelder bedraagt minimaal 
X m3 (inclusief calamiteitenberging van 
X m3).

Bijvoorbeeld 585 m3.

3.1.4 Wateropvangkelder DGB pomp-
kamer

Ruimtebeslag Er dient een voorreiniging plaats te vinden 
van het verontreinigde water voordat 
geloosd kan worden.

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

Alleen als dit door lokale milieueisen van 
toepassing is.

3.1.5 Wateropvang-
kelder

Tunnel 
pompkelders

Ruimtebeslag Pompcapaciteit van pompinstallaties 
wegtunnel dient te worden afgestemd op 
de nuttige waterberging van waterkelder.

Inhoud waterkelder bedraagt minimaal 
X m3.

Alleen lekwater boortunnel, meer-
dere kleine pompkelders.

3.1.6 Wateropvang-
kelder

DGB pomp-
kamer

Verdiepte 
ligging en 
pompen komt 
overeen

Wateropvangkelder wordt voorzien van Y 
pompen met een maximale oppervlakte 
van  X m2/pomp.

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

Bijvoorbeeld: 3 pompen en 3 m2/pomp. 
 
Een verdiepte ligging is efficiënt omdat 
pompen meestal niet droog mogen lopen. 
Door een verdiepte ligging kan efficiënter 
gebruik worden gemaakt van de overige 
waterkelder.

3.1.7 Tankwagen-
aansluiting

DGB Ruimtebeslag Afvoer van eventuele in de waterkelders 
aanwezige gevaarlijke vloeistof naar 
alternatief reservoir (buiten de tunnel), 
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 pomp-
installatie. Hierbij moet een aardings-
punt voor het aarden van de tankwagen 
of tankschip aanwezig zijn.

Sparingen voorzien voor afvoermogelijk-
heden verontreinigd water.
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3.1.8 Tankwagen-
aansluiting en 
vlamdover

DGB Ruimtebeslag Vlamdover wordt aangebracht op 
de ont-/beluchtingsbuis tussen 
tunnelbuis en middenpompenkamer. 
De tankwagenaansluiting wordt aange-
bracht in de wand tussen tunnelbuis en 
middenpompenkamer.

Tankwagenaansluiting wordt aange-
bracht in de wand tussen de tunnelbuis 
en de middenpompenkamer. Het is een 
stalen buis Ø76 met twee flenzen.

Vlamdover zorgt ervoor dat ter plaatse 
van de ont-/beluchting van de midden-
pompenkelder geen vlamdoorslag kan 
plaatsvinden. 

 
Op de tankwagenaansluiting kan een 
slang worden aangesloten om vloeistof-
fen af te voeren naar een tankwagen die 
niet naar de hoofdwaterkelder mogen 
worden gepompt.

3.1.9 Lozingspunt Infiltratiege-
bied

Voldoende 
lozingscapaci-
teit voorzien

Lozingspunt dient voor de lozing vanuit 
de wateropvangkelder een opnamecapa-
citeit te hebben van minimaal X m3/h.

Lozingscapaciteit vanuit wateropvang-
kelder wegtunnel bedraagt maximaal X 
m3/h.

380 m3/h.

3.1.10 Dompelpompen DGB pomp-
kamer

Onderhoud-
baarheid

Dompelpompen binnen een waterreser-
voir hoeven niet ter plaatse gerepareerd 
te worden, maar dienen uitwisselbaar 
te zijn.

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

Zie onderstaande foto: aan de linker-
kant 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.

3.1.11 Dompelpompen DGB pomp-
kamer

Onderhoud-
baarheid

Dompelpompen binnen een watterreser-
voir hoeven niet ter plaatse gerepareerd 
te worden, maar dienen uitwisselbaar 
te zijn.

Dompelpompen binnen een watterre-
servoir dienen gelicht te kunnen worden 
met hijsbalk.

3.1.12 Toegangsluiken DGB pomp-
kamer

Plaatsing pom-
pen mogelijk 
maken.

In pompkamer dient rekening gehouden 
te worden met luiken voor plaatsing van 
pompen. Per pomp één luik en de sparin-
gen met een dagmaat van X bij Y mm.

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

Voorbeeld van een gangbare dagmaat: 
1200 x 800 mm.



3.1.13 Pompkamer DGB pomp-
kamer

Gasdichtheid Luiken en doorvoeren tussen pomp-
kamer en  waterkelder dienen goed te 
sluiten zonder kiervorming.

Geen overbodige doorvoeren aanbrengen 
tussen de pompkamer en de waterkelder.

Geldt ook voor doorvoerniveau opnemer.

3.1.14 Middenpomp-
kamer

MTK Verbinden Doorvoeren lopen van middenpompen-
kamer naar kabelgang.

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

3.1.15 Droge pomp-
opstelling

DGB pomp-
kamer

Onderhoud-
baarheid

Droge pompopstelling dient ter plaatste 
gedemonteerd te kunnen worden.

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

Benodigde grootte hangt af van het type; 
fabrieksspecificaties hanteren.

3.1.16 Beluchtingspunt DGB pomp-
kamer

Verbinden Sparing in de vloer van de pompkamer 
dient te worden voorzien van een ont- en 
beluchtingsbuis ØX mm.

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

Diameter dient gedimensioneerd te 
zijn op de maximale instroom van 
hemelwater of maximale pompdebiet. 
Bijvoorbeeld Ø200 mm voor de buis als 
het gat Ø 250 mm is. Als de instroom 
groter wordt, dan wordt de ontluchting 
ook groter.

3.1.17 Pompput MTK Verbinden Doorvoeren lopen van lenspomp naar 
kabelgang.

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

3.1.18 Leegloopleiding DGB pomp-
kamer

Verbinden Sparing in de vloer van de pompkamer 
dient te worden voorzien van een leeg-
loopleiding ØX 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 
afdichten.



3.2 Tunnelventilatie3. VLOEISTOFFEN EN LUCHT

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

3.2.1 Ventilator TB Ruimtebeslag Omkeerbare ventilator inclusief bevesti-
gingsgarnituur heeft een maximale bruto 
hoogte van maximaal X mm.

Ruimte voor omkeerbare ventilator tussen 
bovenkant PVR en onderkant tunneldak is 
minimaal X mm.

3.2.2 Ventilator TB Ruimtebeslag Ventilator heeft maximale bruto lengte 
van Y mm.

Reservering inclusief de aflopende delen 
voor ventilator is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 8 meter lang en 14 meter 
reserveren.

3.2.3 Ventilator TB Verbinden Opgeven locatie mantelbuizen. 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.

3.2.4 Ventilatorframe TB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen ophangframe. Ophangframe wordt in het constructie-
beton opgenomen en ligt op de hittewe-
rende bekleding van het dak.

3.2.5 Ventilator TB Locatie Opgeven locatie van de ventilatoren. Bij-
voorbeeld: ventilatoren dienen geplaatst 
te worden op een afstand van X meter 
met een bandbreedte van +/- Z meter 
ten opzichte van de  tunnelingang Y.

Voorzien in ruimte voor plaatsen van ven-
tilatoren. Mogelijk toepassen van kame-
lenbult. Ventilatoren/kamelenbult dienen 
geplaatst te worden op een afstand van X 
meter met bandbreedte van + /- Z meter 
ten opzichte van tunnelingang Y.

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

3.2.6 Ventilator TB Locatie Opgeven locaties ventilatoren. Mantelbuizen instorten en rekening 
houden met positie ventilatoren.

Voldoende ruimte aanwe-
zig in bovenste deel van 
de boortunnel. Rekening 
houden met profiel van 
vrije ruimte en diameter 
ventilatoren.

3.2.7 Ingangsventilatoren TB Ruimtebeslag Toegepaste ingangsventilatoren stuwen 
lucht onder niet al te steile hoek het 
tunnelprofiel binnen.

Vormgeving van ingangsportalen dient 
zodanig te zijn dat de plaatsing en het 
aanstroomprofiel van de ingangsventila-
toren niet gehinderd wordt.

3.2.8 Ventilator TB Verbinden Opgeven gewenste ingestorte mantel-
buizen, ophangconstructie en locatie.

Mantelbuizen instorten en rekening 
houden met positie ventilatoren.

3.2.9 Schoorsteen TB Ruimtebeslag Opgeven grootte schoorsteen, positie, 
toegankelijkheid voor onderhoud en 
energievoorziening.

Schoorsteen voorzien die voldoet aan 
opgegeven eisen.

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

Pagina 18 van 37



3.3 CO-, zicht- en koolwaterstofmeting3. VLOEISTOFFEN EN LUCHT

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

3.3.1 Zichtmeter TB Meting zicht Zichtmeetsysteem inclusief bevesti-
gingsgarnituur die aan het plafond van 
de tunnel worden bevestigd hebben een 
maximale bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR en 
onderkant tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

3.3.2 Windsnelheidsmeter TB Meting lucht-
snelheid in 
tunnelbuis

Windsnelheidsmeter inclusief bevesti-
gingsgarnituur die aan het plafond van 
de tunnel worden bevestigd hebben een 
maximale bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR en 
onderkant tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

3.3.3 CO meting TB Verbinden Opgeven in te storten mantelbuizen. HDPE-buis Ø63x55,8 mm voor het 
CO-meetsysteem wordt op drie plaatsen 
per tunnelbuis ingestort. Een op het 
diepste punt van de tunnel en andere 
twee op circa 100 m voor het begin en 
het einde van gesloten gedeelte. 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 purschuim.

Meten van 
concentratie 
koolmonoxide 
(CO) in beide 
tunnelbuizen. 
Aan de hand van 
metingen kan 
tunnelventilatie-
systeem al dan 
niet in werking 
treden.

3.4 Overdrukventilatie (pomp)kamers3. VLOEISTOFFEN EN LUCHT

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

3.4.1 Overdrukventilator DGB pomp-
kamer

Ruimtebeslag Plafond van pompkamer dient te 
voorzien in oppervlakte voor overdruk-
ventilator.

Overdrukventilator dient te worden 
bevestigd aan het plafond van de pomp-
kamer.

Bijvoorbeeld 800x800.

3.4.2 Luchtkanaal overdruk-
ventilator

DGB pomp-
kamer

Verbinden Luchtkanaal vanaf de overdrukventilator 
dient te worden aangesloten op een spa-
ring in de gevel van de pompkamer.

Gevel van pompkamer TTI dient te zijn 
voorzien van een sparing van de pomp-
kamer voor de overdrukventilatie.

3.4.3 Rooster luchtkanaal DGB pomp-
kamer

Ruimtebeslag Sparing in de gevel van de pompkamer 
TTI dient aan de buitenzijde te worden 
voorzien van regeninslagvrij rooster.

Sparing in gevel pompkamer TTI dient 
geschikt te zijn om regeninslagvrij rooster 
aan de buitenzijde te bevestigen.

3.4.4 Toegangsdeur DGB pomp-
kamer

Lucht verlies 
beperking

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

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

Bijvoorbeeld 2 mm.

3.4.5 Toegangsdeur DGB pomp-
kamer

Lucht verlies 
beperking

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

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

Pompkamer dient op overdruk te staan 
i.v.m. explosiegevaar bij vrijkomende 
gassen bij lekkages voertuigen.

3.4.6 Ventilator DGB pomp-
kamer

Ruimtebeslag Opgeven gewenste ingestorte mantel-
buizen, ophangconstructie en locatie.

Mantelbuizen instorten en rekening 
houden met positie ventilatoren.
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3.5 Ventilatie vluchtwegen3. VLOEISTOFFEN EN LUCHT

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

3.5.1 Overdrukventilatie 
vluchtweg

DGB Openingsgemak Overdrukventilator mag niet zorgen voor 
meer dan X bar overdruk.

Openingskracht van vluchtdeur mag de X 
Newton niet overschrijden met de inge-
schakelde overdrukventilatie vluchtweg.

X= 60 Newton.

3.5.2 Ventilator DGB Ruimtebeslag Opgeven gewenste ingestorte mantel-
buizen, ophangconstructie en locatie.

Mantelbuizen instorten en rekening 
houden met positie ventilatoren.

3.5.3 Overdrukventilatie 
dwarsverbinding

TB Ruimtebeslag Dwarsverbinding tussen 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 dwarsver-
binding komen; 
ook niet met 
geopende deur.

3.5.4 Overdrukventilatie 
vluchtweg

TB Openingsgemak Overdrukventilator mag niet meer dan X 
bar overdruk zorgen.

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

X= 60 Newton; schuifdeuren toepassen.

3.5.5 Overdrukventilatie 
servicegang

DGB Ruimtebeslag 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).

3.5.6 Overdrukventilatie 
vluchtweg

TB, MTK Genereren 
overdruk

Opgeven maximaal toegestane verlies 
door lekkage.

Maatregelen nemen die onnodig lucht-
verlies voorkomen.
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4.1 Brandblusinstallatie tunnel4. BRANDBEVEILIGING

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

4.1.1 Brandblusleiding TB Brandbestrijding Brandblusleiding is van het type DN X. In kabelkoker van tunnel wordt ruimte 
gereserveerd voor een leiding van DN X.

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

4.1.2 Ontluchting brand-
blusreservoir

DGB Ontluchting Voor ontluchting bluswaterreservoir dient 
er een ontluchtingsbuis DN X te worden 
aangebracht vanuit het bluswaterreser-
voir naar gevel van dienstgebouw.

Voor ontluchting van bluswaterreservoir 
dienen doorvoeringen DN X te worden 
voorzien in vloeren en gevel van dienst-
gebouw.

Bijvoorbeeld een DN 80.

4.1.3 Lenspomp brandblus-
pompenruimte

DGB brand-
bluspom-
penruimte

Drooghouden 
brandbluspom-
penruimte

Lensput in brandbluspompenruimte 
wordt voorzien van lenspomp.

Brandbluspompenruimte dient te 
worden voorzien van een lensput met 
afmetingen van X bij Y bij Z m.

Bijvoorbeeld 0,5m x 0,5m x 0,5m.

4.1.4 Vloer brandbluspom-
penruimte

DGB brand-
bluspom-
penruimte

Drooghouden 
brandbluspom-
penruimte

Er dient rekening te worden gehouden 
met vloer onder afschot.

Vloer brandbluspompenruimte dient 
onder afschot te worden aangelegd, 
zodanig dat deze afwatert in lensput.

4.1.5 Vulpunt bluswater DGB buiten Type en doorvoer Aan de buitenzijde van dienstgebouw 
oost wordt een vulpunt met [aantal] 
[type] aansluitingen voor de brandweer 
voorzien.

Noordgevel van dienstgebouw oost wordt 
voorzien van een doorvoer voor een 
vulpunt voor de brandweer.

Bij voorbeeld 3 Storz-aansluitingen.

4.1.6 Vulpunt bluswater DGB buiten Ruimtebeslag Vulpunten voor brandweer worden 
aangebracht in inkassingen in gevels van 
dienstgebouwen.

Voor vulpunten van brandweer in dienst-
gebouwen, dient in gevel van dienst-
gebouwen een inkassing opgenomen 
te worden waarin vulpunten worden 
aangebracht.

4.1.7 Brandblusleiding in 
kabelkoker

TB Ruimtebeslag Brandblusleiding dient te worden aange-
bracht in de kabelkoker/zandbed.

In kabelkoker/zandbed dient ruimte te 
worden gereserveerd voor brandblus-
leiding van maximaal DN 200.

Onderste leiding.

4.1.8 Brandblusleiding in 
kabelkoker

TB Functiebehoud Er dient rekening gehouden te worden 
met mantelbuis vanuit servicegang naar 
hulppost.

Er dient een mantelbuis aangelegd 
te worden voor brandblusleiding van 
servicegang naar hulppost.

Brandblusleiding is DN 150.
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4.1.9 Brandblusleiding in 
kabelkoker

TB Functiebehoud Brandblusleiding dient functiebehoud te 
waarborgen bij brand in servicegang.

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

4.1.10 Brandbluspomp DGB brand-
bluspom-
penruimte

Ruimtebeslag Brandbluspompen bevinden zich in 
dienstgebouw.

In dienstgebouw 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.

4.1.11 Brandblusreservoir DGB brand-
bluspom-
penruimte

Ruimtebeslag Bluswaterreservoir bevindt zich in het 
dienstgebouw.

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

Bijvoorbeeld 120 m3. Het bluswaterre-
servoir kan ook onder de toerit worden 
geconstrueerd.

4.1.12 Brandblusinstallatie MTK Ruimtebeslag Afstemmen, ruimtebehoefte, man-
telbuizen, opstelling bluspompen en 
leidingloop middentunnelkanaal.

Voorzien in ruimte, ingestorte mantel-
buizen, opstellingsruimte brandblus-
pompen en leidingloop in middentun-
nelkanaal.

4.1.13 Brandbeveilingen TB Ruimtebeslag Afstemmen, ruimtebehoefte voor inpas-
sing branddeuren voor compartimente-
ring servicegangen.

Per km voorzien van branddeuren, 
branddichte doorvoeringen voor kabels 
en leidingen.

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

4.2 Branddetectie tunnel4. BRANDBEVEILIGING

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

4.2.1 Dectiemiddel TB Ruimtebeslag Brandmeldinstallatie inclusief bevesti-
gingsgarnituur die aan het plafond van 
de tunnel wordt bevestigd heeft een 
maximale bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR en 
onderkant tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.



4.3 Hulpposten4. BRANDBEVEILIGING

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

4.3.1 Hulppost pictogram TB Zelfredding 
bevorderen

Hulppostkast moet worden voorzien 
van sparing voor kabeldoorvoering 
naar pictogram.

Boven hulpposten dient er een kabeldoor-
voering gemaakt te worden voor de voe-
dingskabel van hulppostpictogrammen 
op X mm boven iedere hulppost.

Kabeldoorvoer voor hulppostpictogram.

4.3.2 Hulppost TB Ruimtebeslag Een in de tunnel te plaatsen hulppost 
type B dient te passen in een sparing 
van X * Y * Z mm.

Buitenwanden van gesloten deel worden 
voorzien van sparingen met een afmeting 
van X * Y * Z mm voor hulpposten [type].

Hulpposttypen conform VRC. Bijvoor-
beeld 1000 x 1000 x 350 mm voor 
hulppost type B of 800 x 500 x 260 mm 
voor hulpposten type F.

4.3.3 Hulppostpictogram TB Ruimtebeslag Hulppostkast moet worden voorzien 
van sparing voor kabeldoorvoering 
naar pictogram.

Boven hulpposten dient er een kabeldoor-
voering gemaakt te worden voor 
voedingskabel van hulppostpictogram-
men op minimaal X mm boven iedere 
hulppost.

Bijvoorbeeld 20 cm. 

4.3.4 Hulpposten TB Ruimtebeslag Afstemmen, ruimtebehoefte, mantel-
buizen, draagconstructie en inpassing 
in tunnelwand en aansluiting op brand-
blusleiding.

Voorzien in ruimtebehoefte in de 
tunnelwand, draagconstructie, ingestorte 
mantelbuizen.

Onderlinge hart-op-hart afstand bijvoor-
beeld 50 m.

4.3.5 Hulpposten TYPE A TB Verbinden Opgeven kabelloop en in te storten 
mantelbuizen.

Per hulppost 
worden twee 
HDPE-buizen 
Ø63x55,8 mm 
ingestort. Na 
het doorvoeren 
van kabels en 
leidingen de 
buizen over 
circa 50 mm 
dichtzetten met 
purschuim.

Zie ‘Kozijn en 
deur hulppost’ 
en ‘Afdichting 
achterzijde 
hulppost’. 
Elektrische 
bekabeling 
voor pictogram 
in tunnelbuis, 
intercom, ver-
lichting, wand-
contactdoos 
en elektrische 
verwarming voor 
hulppost.

4.3.6 Hulppost TYPE C TB Verbinden Per hulppost worden twee HDPE-buizen 
Ø63x55,8 mm ingestort.

Elektrische bekabeling voor pictogram, 
intercom, verlichting en wandcontact-
doos.
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5. GEBOUW

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

5.1.1 Diverse componenten DGB Dragen Installaties mogen maximum vloer-
belasting van X kg in ruimte Y niet 
overschrijden.

Hoofddraagconstructie van dienstgebouw 
dient gedimensioneerd te zijn op vloerbe-
lastingen van X kg in ruimte Y.

Dagmaten niet vernoemd.

5.1.2 Diverse componenten DGB Onderhoud-
baarheid

Apparatuur die wordt opgesteld in dienst-
gebouw past door deuren van X * Y mm.

Deuren die worden geplaatst in dienst-
gebouw dienen een opening te bieden 
van X * Y mm.

Dagmaten 
dienen 
afgestemd 
te worden 
met TTI.

5.1.3 Diverse componenten TB Onderhoud-
baarheid

Apparatuur die wordt opgesteld in 
servicegangen van de tunnel past door 
deuren van X * Y mm.

Deuren die worden geplaatst in service-
gangen van de tunnel dienen een opening 
te bieden van X * Y mm.

Dagmaten dienen afgestemd te worden 
met TTI.

5.1.4 Deuren DGB Standmelding Standmelding van deuren moet worden 
doorgegeven aan toegangscontrolesys-
teem en inbraakdetectiesysteem.

Deuren in dienstgebouw 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.

5.1.5 Vluchtluiken in service-
ruimte naar wegdek

TB Standmelding Standmelding van luiken moet worden 
doorgegeven aan besturingssysteem.

Vluchtluiken in serviceruimten naar 
wegdek moeten voorzien worden van 
mogelijkheden tot standmelding.

5.1.6 Branddeuren voor 
compartimentering 
servicegang

TB Standmelding Standmelding van deuren moet worden 
doorgegeven aan besturingssysteem.

Deuren in servicegangen moeten 
voorzien worden van mogelijkheden tot 
standmelding.

Deuren in drukve-
reffeningsruim-
ten, servicegangen 
bepalen vol-
doende overdruk 
en compartimen-
tering bij brand; 
compartimente-
ring toepassen in 
servicegangen.

5.1.7 Klimaatinstallatie DGB HVAC Ruimtebeslag Opgeven afmetingen. Ruimte reserveren in dienstgebouw ten 
aanzien van klimaatinstallatie.
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5.1.8 Klimaatinstallatie DGB HVAC Ruimtebeslag Opgeven afmetingen. Ruimte reserveren in dienstgebouw ten 
aanzien van separate klimaatinstallatie 
servicegangen.

Afhankelijk 
van beschik-
baarheid en 
betrouw-
baarheid, de 
installatie 
dubbel 
uitvoeren 
aan beide 
zijden van de 
tunnel.

5.1.9 Klimaatinstallatie DGB HVAC Dragen Opgeven gewicht klimaatinstallatie. Voorzien in voldoende dragend vermogen.

5.1.10 Diverse componenten DGB Conserveren Opgeven maximale stofbelasting dienst-
gebouw.

Zorgen voor beperking stofverspreiding 
in dienstgebouw.

Ruimtes waarin technische installaties 
opgesteld worden, voorzien van een coa-
ting, op dak, vloer en wanden (cement-
stof is funest voor elektronica).

5.1.11 Gasblusinstallatie DGB Functiebehoud Gasblusinstallatie in technische ruimtes. Opgeven sparing voor luchttoevoeren 
(afsluitbaar).

5.1.12 Brandwerende door-
voeringen

DGB Functiebehoud Alle kabel- en leidingdoorvoeringen 
dienen brandwerend afgewerkt te 
worden.

Afmetingen doorvoeringen afstemmen 
(rekening houden met brandwerend 
middel).

5.1.13 Branwerende door-
voeringen

DGB Functiebehoud Aanbrengen brandwerende doorvoe-
ringen bij kabelwegen (horizontaal én 
verticaal).

Opgave brandcompartimentering. Aandacht voor brandcompartimentering 
en voorkomen schoorsteenwerking.



6.1 CCTV-/verkeersinstallaties6. COMMUNICATIESYSTEMEN

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

6.1.1 CCTV-camera's TB Ruimtebeslag CCTV-camera's inclusief bevestigings-
garnituur die aan tunnelplafond worden 
bevestigd, hebben maximale bruto 
hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR en 
onderkant tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

6.1.2 CCTV-camera’s TB Ruimtebeslag CCTV-camera’s voor snelheidsdetectie 
inclusief bevestigingsgarnituur die aan 
tunnelplafond boven rijstroken worden 
bevestigd, hebben maximale bruto 
hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR 
en onderkant tunneldak is minimaal X 
mm.

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

6.1.3 CCTV-camera’s TB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen 
camera's in dwarsverbindingen.

Mantelbuizen instorten. Bewaking dwarsverbindingen tijdens 
evacuatie.

6.1.4 CCTV-camera’s TB Verbinden Montage van beugels voor ophanging 
camera's in dwarsverbindingen.

Tunnelwand geschikt maken voor beves-
tiging van beugels voor CCTV-camera's.

Bewaking dwarsverbindingen tijdens 
evacuatie.

6.1.5 CCTV-camera’s TB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten. Bijvoorbeeld Ø 50 mm.

6.1.6 CCTV-camera’s TB Verbinden Montage van beugels voor ophanging 
camera's.

Tunnelwand geschikt maken voor beves-
tiging van beugels voor CCTV-camera's.

Verankeringswijze afstemmen.

6.1.7 CCTV-camera’s Toeritten Ruimtebeslag CCTV-camera voor toegangswegen dient 
geplaatst te worden op een mast.

Ruimte reserveren voor een cameramast 
voor CCTV van toegangswegen.

6.1.8 CCTV-camera’s TB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen camera's. Ruimte reserveren voor CCTV-camera's 
op wand.

Betreft tunnelwand in de tunnel, midden-
tunnelkanaal, toeritten, dienstgebouw 
intern en dienstgebouw extern.

6.1.9 CCTV-apparatuur DGB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen centrale apparatuur. Ruimte reserveren voor centrale 
CCTV-apparatuur.

6.1.10 CCTV-camera’s Toeritten Ruimtebeslag Opgeven kabeltracé, ten aanzien van 
graven gleuven.

In de gleuf rekening houden met mantel-
buizen CCTV.

6.1.11 CCTV-camera’s Toeritten Beveiliging Opgeven van mastlocaties en wijze van 
aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging.

6.1.12 CCTV-camera’s Toeritten Ruimtebeslag Afstemmen mogelijkheden gebruik 
portalen voor bevestiging camera's.

Voorzien in vrije ruimte op portalen.
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6.1.13 CCTV-camera’s TB Ruimtebeslag Voordat met montage van CCTV-in-
stallatie wordt begonnen, moet men 
tijdens het detailleren met behulp 
van kwaliteits- en zichtmetingen de 
juiste locaties van camera's bepalen. 
CCTV-camera in de tunnel wordt niet 
draaibaar gemonteerd. Afhankelijk van 
alignement (eventuele bocht) kan het 
noodzakelijk zijn om aan de tegen-
overliggende buitenwand camera's te 
plaatsen.

Positie voor camera in buitenwand is 
gelijk aan die in binnenwand. Hart-
op-hartafstand van camera’s wordt 
bepaald door het alignement van de 
tunnel. 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 
purschuim.

CCTV-installatie wordt aangebracht voor 
het observeren van verkeer in de tunnel. 
Bij bijzondere situaties zoals het aan-
spreken van hoogtedetectie, melding van 
stilstaand voertuig of geopende hulppost 
wordt CCTV-installatie automatisch 
ingeschakeld op actiepunt.

6.1.14 Identificatiesysteem 
gevaarlijke stoffen

TB Ruimtebeslag Opgeven positie en wijze van montage 
camera's in tunnel.

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

6.1.15 Identificatiesysteem 
gevaarlijke stoffen

DGB Ruimtebeslag Opgeven ruimte in dienstgebouw. Ruimte reserveren voor centrale appara-
tuur voor identificatie gevaarlijke stoffen.

6.1.16 Identificatiesysteem 
gevaarlijke stoffen

Toeritten Verbinden Rekening houden met wijze van montage 
aan portalen.

Opgeven wijze van camera montage aan 
portalen.



6. COMMUNICATIESYSTEMEN

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

6.2.1 Diverse communica-
tiemedia

TB Ruimtebeslag Alle communicatiemedia inclusief 
bevestigingsgarnituur die aan tun-
nelplafond worden bevestigd, hebben 
maximale bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR en 
onderkant tunneldak is minimaal X mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

6.2.2 Geluidsinstallatie STI-
waarde

TB Verstaan-
baarheid

Voor STI-berekening dient te worden 
uitgegaan van reflectiefactor X van 
tunnelwanden en plafond.

Tunnelwanden en plafond mogen 
maximaal een reflectiefactor X hebben.

Voor tunnel zijn vanuit de VRC eisen 
gesteld aan spraakverstaanbaarheid 
(STI). Hiervoor zal in ontwerpfase 
afstemming moeten plaatsvinden.

6.2.3 Geluidsinstallatie STI-
waarde

TB Verstaan-
baarheid

Voor  STI-berekening dient te worden 
uitgegaan van reflectiefactor X van vloer.

Vloer mag maximaal reflectiefactor X 
hebben.

Voor tunnel zijn vanuit de VRC eisen 
gesteld aan spraakverstaanbaarheid 
(STI). Hiervoor zal in ontwerpfase 
afstemming moeten plaatsvinden.

6.2.4 HF-systeem MTK Ruimtebeslag Opgeven afmetingen coaxkabel en vrije 
ruimte, in tunnel, middentunnelkanaal 
en dienstgebouw.

Ruimte reserveren voor montage 
HF-coax in tunnel, middentunnelkanaal 
en dienstgebouw.

6.2.5 HF-systeem TB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.

6.2.6 HF-systeem TB Aarding Opgeven aardvoorziening. Instorten aardvoorzieningen.

6.2.7 HF-systeem TB Verbinden Afstemmen montagemogelijkheden, 
boorlocaties.

Bevestiging HF-systeem mogelijk 
maken.

Rekening houden met vaste mootleng-
ten en verankeringsdiepte van montage.

6.2.8 HF-systeem Toeritten Dragen Opgeven locatie cameramasten. Fundatie cameramasten voorzien.

6.2.9 HF-systeem TB Verbinden HF- en radiocommunicatie-installatie 
dient aan begin en einde van de tunnel 
geplaatst te worden.

Doorvoeren worden gemaakt met HDPE- 
buizen Ø63x55,8 mm.

HF- en radiocommunicatie-installatie 
is bestemd voor mobilofoon- én porto-
foonverkeer van mobiele posten binnen 
en buiten de tunnel, alsmede voor de 
ontvangst van radiozenders en het 
inspreken op de radiofrequenties binnen 
het gesloten tunnelgedeelte.

6.2.10 Telefoon en interco-
minstallatie

TB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.

6.2.11 Telefoon en interco-
minstallatie

MTK Ruimtebeslag Opgeven positie en afmetingen intercom-
toestel.

Voorzien in ruimte middentunnelkanaal 
voor intercomtoestel.
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6.2.12 Telefoon en interco-
minstallatie

Toeritten Ruimtebeslag Opgeven positie en afmetingen inter-
comzuil langs diensttoegangswegen.

Ruimte reserveren in middentunnelkanaal 
voor bevestiging telefoontoestel.

6.2.13 Telefoon en interco-
minstallatie

Toeritten Beveiliging Opgeven posities en typen aanrijdbevei-
liging intercomzuilen.

Toepassen aanrijdbeveiliging 
intercomzuilen op toegangswegen 
dienstgebouwen.

6.2.14 Telefoon en interco-
minstallatie

Toeritten Onderhoud-
baarheid

Opgeven ruimtebeslag benodigd voor 
onderhoudbaarheid intercomzuil.

Rekening houden met vrije ruimte 
rondom intercomzuil.

6.2.15 Telefoon en interco-
minstallatie

Toeritten Ruimtebeslag Opgeven hoeveelheid en type kabels die 
geplaatst moeten worden in kabelgleuven.

Ruimte reserveren in de kabelgleuven 
langs wegen.

6.2.16 GSM Tunnel, 
toeritten, 
serviceruimtes 
en gangen

Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten. Bij langere (>1 km)en boortunnels 
GSM-verkeer mogelijk maken in service-
ruimtes en gangen.

6.2.17 Omroepinstallatie TB Verstaan-
baarheid

Opgeven geeft vereiste minimale 
demping.

Demping bekleding tunnelwand bepa-
lend voor ontwerp omroepsysteem.

6.2.18 Omroepinstallatie TB Verstaan-
baarheid

Opgeven geeft vereiste minimale 
demping.

Demping bekleding tunnelwand bepa-
lend voor ontwerp omroepsysteem.

Door gebruik spuitbeton is demping 
relatief groot.

6.2.19 Omroepinstallatie TB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Mantelbuizen instorten.

6.2.20 Omroepinstallatie TB Verbinden Afstemmen m.b.t. randvoorwaarden voor 
montage in/aan tunneldak.

Montage van beugels voor ophanging 
luidsprekers in tunnel.

6.2.21 Omroepinstallatie TB Ruimtebeslag Opgeven positie luidsprekers tunnelbuis. Ruimte reserveren aan tunnelwand.

6.2.22 Luidsprekers TB Ruimtebeslag Luidspreker wordt altijd loodrecht ten 
opzichte van hartstreep op plafond 
geplaatst. Bij drie rijstroken komen er 
twee geluidslijnen. Bij twee rijstroken 
komt er één geluidslijn. Hart-op-hart-
afstand moet voor beiden apart bepaald 
worden.

Doorvoeren worden gemaakt met HDPE- 
buizen Ø63x55,8 mm.

Bij onvoldoende profiel van vrije ruimte 
kan gekozen worden luidsprekers alleen 
boven eerste rijstrook te plaatsen.

6.2.23 Omroepinstallatie MTK Ruimtebeslag Opgeven positie luidsprekers midden-
tunnelkanaal.

Ruimte reserveren in middentunnelkanaal.

6.2.24 Omroepinstallatie MTK Ruimtebeslag Opgeven positie luidsprekers dwarsver-
bindingen.

Ruimte reserveren dwarsverbinding.



6.2.25 Omroepinstallatie DGB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen apparatuur voor 
dienstgebouw.

Ruimte reserveren voor omroepinstallatie 
apparatuur in dienstgebouw.

6.2.26 Omroepinstallatie Toeritten Ruimtebeslag Opgeven specifieke locaties luidsprekers, 
zoals toegang dienstwegen.

Ruimte reserveren op specifieke locaties 
ten aanzien van omroepinstallatie.

6.2.27 Omroepinstallatie Toeritten Ruimtebeslag Opgeven hoeveelheid en type kabels die 
geplaatst moeten worden in kabelgleuven.

Ruimte reserveren in kabelgleuven langs 
wegen.

6.2.28 Omroepinstallatie Toeritten Onderhoud-
baarheid

Opgeven afmetingen ten aanzien van de 
onderhoudbaarheid van het systeem.

Rekening houden met vrije ruimte 
rondom omroepinstallatie-apparatuur.

6.2.29 Omroepinstallatie Toeritten Beveiliging Opgeven aanrijdbeveiliging ten aanzien 
van omroepinstallatie masten.

Voorzien in aanrijdbeveiliging.

6.2.30 Referentiemicrofoon TB Ruimtebeslag Luidsprekerinstallatie zodanig ontwer-
pen en inregelen dat een persoon in 
aanrijroute en in de tunnel, buiten of in 
een voertuig, een gesproken boodschap 
duidelijk kan verstaan. Referentie-mi-
crofoon dient in beschermconstructie 
geplaatst te worden. Hart-op-hartaf-
standen en aantal dient nader bepaald 
te worden.

Doorvoeren worden gemaakt met HDPE- 
buizen Ø63x55,8 mm. Na doorvoeren 
van kabels en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten met purschuim.

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

6.2.31 Digitaal beeldopslag-
systeem

DGB Ruimtebeslag Opgeven afmetingen beeldopslag-
systeem.

Ruimte voorzien voor beeldopslag-
systeem.



7.1 Besturingssystemen7. 3B

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

7.1.1 Simulatiesysteem DGB bestu-
ringsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen simulatie systeem. Ruimte voorzien voor simulatiesysteem.

67.1.2 Beslissingondersteu-
nendsysteem (BOS)

DGB bestu-
ringsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen BOS. Ruimte voorzien voor BOS.

7.1.3 Opleidings- en 
trainingssysteem

DGB bestu-
ringsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen ruimte en trainings-
systeem.

Ruimte voorzien voor opleidings- en 
trainingssysteem.

7.1.4 Servers voor PLC-be-
sturing

DGB bestu-
rings/bedie-
ningsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen serversystemen. Ruimte voorzien voor centrale servers.

7.1.5 Interntransmissie-
netwerk

DGB Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen. Instorten mantelbuizen.

7.1.6 Interntransmissie-
netwerk

MTK Ruimtebeslag Opgeven ruimte en positie glasvezel-
apparatuur in middentunnelkanaal.

Ruimte voorzien in middentunnelkanaal 
voor glasvezelapparatuur.

7.1.7 Interntransmissie-
netwerk

DGB bestu-
ringsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen systeemkasten in 
dienstgebouw voor interne transmissie-
netwerk.

Ruimte voorzien voor interne transmissie-
netwerk in dienstgebouw.

7.1.8 Interntransmissie-
netwerk

Toeritten Ruimtebeslag Opgeven mantelbuizen in kabelgleuven 
langs wegen.

Voorzien in ruimte in kabelgleuven langs 
wegen voor interne transmissienetwerk.

7.1.9 Externtransmissie-
netwerk

DGB bestu-
ringsruimte

Ruimtebeslag Opgeven afmetingen systeemkasten in 
dienstgebouw voor interne transmissie-
netwerk.

Ruimte voorzien voor interne transmissie-
netwerk in dienstgebouw.

7.1.10 Servers voor 
PLC-besturing

DGB bestu-
ringsruimte

Functiebehoud Er dient voldoende lucht aan- en afvoer 
voorzien te worden, zodat systemen 
binnen temperatuurgrenzen blijven.

Roosters naar buitenlucht voorzien of 
luchtkanalen voorzien voor geforceerde 
koeling.

7.1.11 PLC-besturing DGB Ruimtebeslag Opgeven benodigde ruimte voor lokale 
PLC-besturing.

Voorzien in ruimte voor kasten 
PLC-besturing.

Bij lange tunnels en boortunnels is er 
iedere 500 meter een technische ruimte 
met lokale besturingen, en verdelers, 
trafo's, etc.

7.1.12 PLC-besturing TB Ruimtebeslag Opgeven benodigde ruimte voor lokale 
PLC-besturing.

Voorzien in ruimte voor kasten 
PLC-besturing. 

Bij lange tunnel of 
boortunnel is er 
iedere 500 meter 
een technische 
ruimte met lokale 
besturingen, verde-
lers, trafo's, etc.
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8. VLUCHTVOORZIENINGEN7.2 Bediensystemen7. 3B

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

7.2.1 Lokale bediening DGB Ruimtebeslag Opgeven benodigde ruimte voor lokale 
bediening.

Voorzien in ruimtebehoefte dienst-
gebouwen.

7.2.2 Lokale bediening DGB Ruimte condi-
tionering

Overwegingen arbo-eisen aan werkplek Realiseren werkruimte volgens arboricht-
lijnen.

Daglichttoetreding, klimaatbeheersing, 
verlichting, meubilair, verzorging

8. VLUCHTVOORZIENINGEN

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

8.1.1 Vluchtdeurgrendel TB Vergrendeling Ontgrendeling van vluchtdeuren dient 
elektrisch te worden aangestuurd.

Vluchtdeur dient voorzien te zijn van 
elektrische vergrendeling.

8.1.2 Vluchtdeurmelder TB Standmelding Stand van vluchtdeuren dient gemeld te 
worden aan besturing.

Vluchtdeur dient voorzien te zijn van optie 
tot bevestiging van standmelder.

8.1.3 Vluchtdeur TB Ruimtebeslag Opgeven in te 
sporten mantel-
buizen.

Vluchtdeur schuift naar diepste punt van 
tunnel. Aan bovenzijde van vluchtdeur 
inkassing voorzien voor inbouwen 
verlichtingsarmatuur. Pictogram zit recht 
boven vluchtdeur in gesloten toestand. 
Ontgrendeling zit aan slotzijde. Per 
vluchtdeur worden drie HDPE- buizen Ø 
63x55,8 mm ingestort. Na doorvoeren 
van kabels en leidingen de buizen over 
circa 50 mm dichtzetten met purschuim.

Bijbehorende details 
en gegevens: zie 
‘Kozijn en deur 
vluchtdeur’.  Elek-
trische bekabeling 
voor pictogram in 
tunnelbuis, verlich-
ting vluchtdeur en 
ontgrendeling van 
vluchtdeur.

8.1.4 Vluchtdeurgrendel TB Vergrendeling Openstellen van een in normale situatie 
afgesloten vluchtweg dient centraal te 
geschieden.

Vluchtdeuren dienen geschikt te zijn voor 
aanbrengen centrale vergrendeling.

8.1.5 Vluchtdeur TB Zelfredding 
bevorderen

Vluchtdeuren dienen voorzien te worden 
van randverlichting met leds.

Ruimte reserveren voor montage en voor 
mantelbuizen.

8.1.6 Geluidsbakeninstallatie 
vluchtdeuren

TB Verstaanbaar-
heid

Opgeven vereiste minimale demping. Demping bekleding tunnelwand bepa-
lend voor ontwerp omroepsysteem.

8.1.7 Geluidsbakeninstallatie 
vluchtdeuren

TB Ruimtebeslag Ruimtereservering boven vluchtdeuren, 
wellicht sparing opgeven.

Rekening houden met ruimte voor 
montage vluchtdeurbaken.
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9. VERKEERSINSTALLATIES

# Component Locatie 
raakvlak

Functie 
raakvlak

TTI Civiel Aandachtspunten Opmerkingen

9.1.1 Diverse installaties: 
CADO, afsluitbomen, 
bijzondere borden, 
verkeersregelkasten

Toeritten Dragen Installatie dient geplaatst te worden op 
voldoende stevige ondergrond.

Berm dient voldoende ruimte en draag-
vermogen te hebben voor plaatsen van 
funderingen voor installaties.

9.1.2 Diverse installaties in 
de tunnel

TB Ruimtebeslag Alle verkeersinstallaties inclusief bevesti-
gingsgarnituur die aan het tunnelplafond 
worden bevestigd, hebben maximale 
bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR 
en onderkant tunneldak is minimaal X 
mm.

Bijvoorbeeld 400 mm.

9.1.3 Diverse installaties 
in de tunnel

TB Ruimtebeslag Alle verkeersinstallaties inclusief beves-
tigingsgarnituur die aan tunnelportaal 
worden bevestigd, hebben maximale 
bruto hoogte van X mm.

Ruimte voor TTI tussen bovenkant PVR 
en onderkant tunneldak is minimaal X 
mm.

9.1.4 Verkeerssignalering / 
verkeersdetectie

TB Verbinden Opgeven mantelbuizen en gewenste posi-
tie voor verkeerssignalering/detectie.

Instorten mantelbuizen naar verkeers-
signalering/detectie.

9.1.5 Verkeerssignalering / 
verkeersdetectie

TB Verbinden Opgeven type bevestiging aan tunnel-
wand.

Voorzien in bevestigingsmethode 
verkeerssignalering/detectie aan 
tunnelwand.

9.1.6 Verkeerssignalering / 
verkeersdetectie

TB Ruimtebeslag Opgeven ruimtebehoefte signaalgevers/
detectoren.

Voorzien in ruimte voor signaalgevers/
detectoren in tunnel.

In tunnel.

9.1.7 Aansturingskast 
verkeerssignalering

MTK Ruimtebeslag Opgeven afmetingen ruimtebehoefte 
aansturingskast verkeerssignalering 
middentunnelkanaal.

Voorzien in ruimte voor besturingskast 
signaalgevers in middentunnelkanaal.

Middentunnelkanaal.

9.1.8 Verkeerssignalerings-
systeem

DGB verkeers-
installatie

Ruimtebeslag Opgeven ruimtebehoefte dienstgebouw 
voor verkeerssignaleringssysteem.

Voorzien in voldoende ruimte voor ver-
keerssignaleringssysteem dienstgebouw.

Dienstgebouw.

9.1.9 Verkeerssignalering Toeritten Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen die 
wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die kruisen met 
wegen.

Mantelbuizen onder wegen.

9.1.10 Wegkantkasten Toeritten Beveiliging Opgeven positie wegkasten i.v.m. weg-
kantkasten en aanrijdbeveiliging.

Aanrijdbeveiliging voorzien ter hoogte 
van wegkantkasten.

9.1.11 Wegkantkasten Toeritten Onderhoud-
baarheid

Opgeven vrije ruimte om wegkantkast. Voldoende ruimte om wegkantkast om 
onderhoud mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld 1000 mm.

9.1.12 Wegkantkasten Toeritten Dragen Opgeven gewicht wegkantkast. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor wegkantkast.

9.1.13 Verkeerssignalering / 
verkeersdetectie

Toeritten Verbinden Opgeven montagebehoefte signaal-
gevers/detectoren aan portalen.

Voorzien in montagebehoefte signaal-
gevers/detectoren aan portalen.

9.1.14 VRI Toeritten Verbinden Opgeven kruisende mantelbuizen met 
wegen voor VRI.

Voorzien in mantelbuizen onder wegen.

9.1.15 VRI Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelbanen. Voorzien in gleuven voor kabelbanen.
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9.1.16 VRI Toeritten Beveiliging Opgeven positie VRI-kasten en mate van 
aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging VRI-kasten.

9.1.17 VRI Toeritten Onderhoud-
baarheid

Opgeven vrije ruimte om VRI-kast. Voldoende ruimte om VRI-kast om 
onderhoud mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld 1000 mm.

9.1.18 VRI Toeritten Dragen Opgeven gewicht VRI-kast. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor VRI-kast.

9.1.19 Detectielussen TB Verbinden Opgeven in te storten voorzieningen. Voor aanbrengen van bekabeling naar 
detectielussen in wegdek wordt sparing 
100x150x500 mm aangebracht. Van 
hier af wordt een HDPE- buis Ø63x55,8 
mm ingestort door middenwand naar 
middentunnelkanaal. Plaatsing van 
buizen relateren aan plaatsing van 
lussen in wegdek. Na doorvoeren kabels 
en leidingen buizen over circa 50 mm 
dichtzetten 
met purschuim.

9.1.20 Hoogtedetectiesysteem Toeritten Verbinden Opgeven kruisende mantelbuizen met 
wegen voor hoogtedetectie.

Voorzien in mantelbuizen onder wegen.

9.1.21 Hoogtedetectiesysteem Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelbanen. Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.22 Hoogtedetectiesysteem Toeritten Beveiliging Opgeven positie kasten, masten en mate 
van aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging kasten en 
masten.

9.1.23 Hoogtedetectiesysteem Toeritten Onderhoud-
baarheid

Opgeven vrije ruimte om kast. Voldoende ruimte om kast om onder-
houd mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld 1000 mm.

9.1.24 Afsluitbomen Toeritten Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen die 
wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die kruisen met 
wegen.

9.1.25 Afsluitbomen Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelba-
nen.

Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.26 Afsluitbomen Toeritten Beveiliging Opgeven positie afsluitboomkasten en 
mate van aanrijdbeveiliging.

Voorzien in aanrijdbeveiliging  afsluit-
boomkasten.

9.1.27 Afsluitbomen Toeritten Dragen Opgeven gewicht afsluitboomkasten. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor afsluitboomkasten.

9.1.28 VEVA Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelba-
nen.

Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.29 VEVA Toeritten Beveiliging Opgeven positie VEVA. Voorzien in aanrijdbeveiliging  VEVA.

9.1.30 VEVA Toeritten Dragen Opgeven gewicht VEVA. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor de VEVA.

9.1.31 CADO Toeritten Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen die 
wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die kruisen met 
wegen.

9.1.32 CADO Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelbanen. Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.33 CADO Toeritten Beveiliging Opgeven positie CADO. Voorzien in aanrijdbeveiliging  CADO.

9.1.34 CADO Toeritten Ruimtebeslag CADO dient geplaatst te worden op 
plaats waar dit qua wegontwerp past.

Wegontwerp dient afgestemd te worden 
op het plaatsen van CADO.

9.1.35 CADO Toeritten Dragen Opgeven gewicht CADO. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor afsluitboomkasten.



9.1.36 Bijzondere borden Toeritten Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen die 
wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die kruisen met 
wegen.

9.1.37 Bijzondere borden Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelbanen. Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.38 Bijzondere borden Toeritten Beveiliging Opgeven positie bijzondere borden. Voorzien in aanrijdbeveiliging  bijzondere 
borden.

9.1.39 Bijzondere borden Toeritten Dragen Opgeven gewicht bijzondere borden. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor de bijzondere borden.

9.1.40 Matrixsignaalgevers TB Verbinden Matrixsignaalgever wordt altijd loodrecht 
boven midden van rijstrook of vlucht-
strook op plafond geplaatst. In langsrich-
ting tunnel is hart-op-hartafstand van 
matrixsignaalgevers circa 150 meter. 
Afhankelijk van alignement kan grotere 
afstand worden gekozen.

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

9.1.41 Toeritdoseerinstallatie Toeritten Verbinden Opgeven benodigde mantelbuizen die 
wegen kruisen.

Aanleggen mantelbuizen die kruisen met 
wegen.

9.1.42 Toeritdoseerinstallatie Toeritten Verbinden Opgeven grootte gleuven voor kabelba-
nen.

Voorzien in gleuven voor kabelbanen.

9.1.43 Toeritdoseerinstallatie Toeritten Beveiliging Opgeven positie toeritdoseerinstallatie. Voorzien in aanrijdbeveiliging  toerit-
doseerinstallatie.

9.1.44 Toeritdoseerinstallatie Toeritten Dragen Opgeven gewicht bijzondere borden. Voorzien in voldoende draagvermogen 
voor bijzondere borden.
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Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, is zowel een goede constructie 
als een doeltreffende inrichting nodig. Tijdens de bouw of renovatie is het 
dan ook van belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar 
worden afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke 
raakvlakken.

Het COB-project Risico’s in kaart, onderdeel van het tunnelprogramma, 
richtte zich op het voorkomen van verrassingen bij een tunnelrenovatie; 
inspecties en voorbereidend onderzoek blijken niet altijd voldoende inzicht 
te geven. De werkgroep heeft onder meer vastgesteld dat daar waar 
tunneltechnische installaties en de tunnelconstructie elkaar raken, vaak 
risico’s ontstaan. Daarom zijn deze raakvlakken per (sub)systeem en 
component in kaart gebracht, met daarbij aandachtspunten voor het 
op elkaar afstemmen van de twee aspecten.

www.cob.nl/risicosinkaart

Raakvlakken 
TTI-civiel
Overzicht van  raakvlakken tussen tunneltechnische 

installaties en de tunnelconstructie
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