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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding1
Nederland staat de komende jaren voor een grootschalige en omvangrijke onderhoudsopgave op het
gebied van infrastructuur. Deze opgave is van belang om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid
van de netwerken te kunnen blijven garanderen. Veel tunnels naderen het einde van hun levensduur
waardoor de kans op hinder en storingen toeneemt. Op het moment is het nog erg lastig om de daadwerkelijke (civieltechnische) scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er is meer inzicht nodig in de civieltechnische staat van de tunnel. Welke onderdelen voldoen bijvoorbeeld nog aan
de huidige restlevensduur en welke onderdelen moeten worden gerepareerd of gerenoveerd? Momenteel bestaat er geen eenduidige aanpak voor de beoordeling van de ‘(constructieve) gezondheid’ van
tunnels. Er worden inspecties uitgevoerd en er wordt gemonitord, maar wat dient de tunnelbeheerder
nu precies te doen met deze informatie? Wat zeggen deze gegevens nou eigenlijk over de daadwerkelijke levensduur van de tunnel?
Binnen de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen van het COB-tunnelprogramma zijn drie projecten
gestart: Risico’s in kaart, Ken je tunnel en Constructief falen, een stuurgroep met de onderliggende
expertteams Voegen, Deformatie, Degradatie, zie FIGUUR 1.1. Naast deze projecten wordt er gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een structural health analyse (SHA). Deze werkwijzer legt uit wat
een SHA precies is en hoe deze bij een tunnelproject kan worden toegepast. De stappen zijn gebaseerd
op de analyse die door Tunnel Engineering Consultancy (TEC) is uitgevoerd voor de Limfjordtunnel in
Denemarken.

Figuur 1.1 / Schematische weergave van de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen vanaf 2020. Werkpakket A vormt de basis;
hiermee is al gestart in 2018/2019. Werkpakket B gaat vanaf 2020 centraal staan. Het instrumentarium wordt extern ontwikkeld
als werkpakket C. Parallel aan deze processen wordt de kennis wetenschappelijk ingebed via werkpakket D. (Beeld: COB)
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2 Wat is een SHA?2
Een structural health analyse is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de
tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnelconstructie en de scope voor een
(mogelijke) renovatie. In een SHA wordt bepaald of een civieltechnisch object nog voldoet aan de restlevensduur of dat deze gerepareerd of gerenoveerd moet worden.
Globaal stappenplan
Het SHA-traject begint met een inventarisatie van beschikbare kennis en informatie over de tunnelconstructie. Alle gegevens worden gestructureerd en geordend door gebruik te maken van COB-producten. Het
informatiepakket wordt geanalyseerd door de COB-expertgroepen waarbij belangrijke mogelijke risico’s
worden geïdentificeerd en een advies voor aanvullend onderzoek wordt opgesteld. De tunnelbeheerder
analyseert vervolgens zowel de huidige als toekomstige civieltechnische staat van de tunnelconstructie. Op
basis van de resultaten vindt een conditiebepaling plaats en wordt de scope voor een (eventuele) renovatie
bepaald. De conditiebepaling omvat een oordeel over de status van de tunnelconstructie conform een
‘stoplichtmodel’. In het geval van een onvoldoende constructieve gezondheid (rood) is reparatie/renovatie
direct nodig en wordt gedurende de renovatiefase het SHA-traject vervolgd. Na uitvoering van de renovatie
is de tunnel ‘gezond’ en kan een gezondheidsverklaring voor de tunnel worden opgesteld.
Rol van het COB-netwerk
De nauwkeurigheid waarmee een SHA kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. Daarom wordt elke SHA ondersteund
vanuit het COB-netwerk met een stuurgroep en expertteams die kennis ontwikkelen. De expertteams zijn
beschikbaar om de tunnelbeheerder te helpen met het interpreteren van de resultaten uit de onderzoeken
die in het kader van de SHA en de tunnelrenovatie worden uitgevoerd. Doordat in de stuurgroep zowel de
voorzitters van de expertcommissies als hoogleraren van de TU Delft zitting hebben, is dit het platform
waar wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek kan worden geïntegreerd.

Platform Duurzaamheid

Naast de COB-expertteams op het gebied van civiele techniek, is er ook het COB-platform Duurzaamheid. Hierin komen experts op het gebied van duurzaamheid bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Vanuit dit platform
zal ook altijd iemand deelnemen aan de kennisworkshops van de SHA. Renovatieprojecten bieden namelijk
vaak goede kansen om de tunnel duurzamer te maken.
Ga voor meer informatie naar www.cob.nl/platformduurzaamheid

Instrumentarium
Vooralsnog wil het COB het SHA-proces voor 22 tunnels in Europa doorlopen. De methode is toepasbaar
op afgezonken-, geboorde-, openbouwput- of landtunnels. Om de ontwikkelde kennis vast te leggen en
te verdiepen, zodat de SHA steeds nauwkeuriger kan worden uitgevoerd, wordt ook een instrumentarium
ontwikkeld. Dit kennisborgings- en -ontsluitingssysteem wordt extern ontwikkeld door TNO en Deltares. Vanuit het COB is hiervoor een begeleidingscommissie ingesteld. Deze ziet erop toe dat het systeem
voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers
Standopnames
De basis van het SHA-traject wordt gevormd door de standopnames van de civieltechnische elementen.
Standopnames zijn punten waarop gelet moet worden tijdens het keuren van een tunnel. De beoordelingscriteria van de standopnames zijn gebaseerd op kwantitatieve waarden voor bijvoorbeeld deformaties,
intensiteit en omvang van materiaaldegradatie of hoeveelheid ingedrongen water (lekkage). Is de opgetreden waarde hoger dan het criteria, dan volgt hieruit dat er actie dient te worden ondernomen. Deze actie
kan reparatie of zelfs vervanging zijn. Een nadere toelichting per standopname is weergeven in BIJLAGE B.
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3 Stappen3
STAP 0

Kennismaken
Voordat het SHA-traject van start gaat, vindt er een kennismaking plaats tussen de tunnelbeheerder
en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Gedurende deze bijeenkomst wordt een toelichting
gegeven op het SHA-stappenplan en de beschikbare COB-producten ter voorbereiding en ondersteuning van het SHA-proces. Ook worden het COB-expertteam en het team vanuit de tunnelbeheerder geformeerd. Het COB-team wordt specifiek samengesteld uit de verschillende commissies
(Voegen, Deformatie en Degradatie) en het platform Duurzaamheid op basis van de scope van het
tunnelproject en de ervaring van de experts.

STAP 1

Standopnamen civieltechnische elementen
De eerste stap omvat de voorbereiding door de tunnelbeheerder. Hij stelt alle (archief)gegevens van
de tunnel beschikbaar voor beide partijen. Deze gegevens betreffen de as-builtdocumentatie (ontwerptekeningen en -berekeningen, werkplannen, inspectie- en afwijkingsrapportages) en de standopnames (uitgevoerde materiaalonderzoeken, inspectie- en schaderapportages, monitoringsdata en
deformatiemetingen). Voor een goed overzicht dient naast de beschikbare informatie ook de ontbrekende informatie te worden gerapporteerd. De grote hoeveelheid data wordt geordend en gestructureerd door gebruik te maken van COB-producten, zie hieronder. De tunnelbeheerder kan eventueel
een marktpartij inhuren voor deze werkzaamheden.
•

Handboek ‘Ken je tunnel’
Veel informatie met betrekking tot specifieke uitganspunten, ontwerpbeslissingen en gebeurtenissen is niet vastgelegd. Het handboek
‘Ken je tunnel’ is bedoeld om zulke gegevens te verzamelen in een
compact overzicht. Het uitgangspunt is het uiteenzetten van de informatie die een tunnelbeheerder moet kennen. Het handboek is een
document dat gedurende de gehele levensduur van een tunnel moet
worden bijgehouden.
www.cob.nl/kenjetunnel

•

Checklist Risico’s in kaart
De risicochecklist gaat uit van schadebeelden die zichtbaar
kunnen zijn in de tunnel. Daarbij staat aangegeven wat de
oorzaak kan zijn, welke gevolgen kunnen optreden en hoe er
nadere inspectie kan plaatsvinden. De lijst kan bij de SHA worden gebruikt voor het bepalen van de uit te voeren onderzoeken
en om de scope van de renovatie vast te stellen.
www.cob.nl/risicosinkaart

•

Raakvlakkenoverzicht TTI - civiel
Tijdens de bouw of renovatie van een tunnel is het van
belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar
worden afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van
belangrijke raakvlakken.
www.cob.nl/risicosinkaart
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•

Figuur 1 / Test

Checklist Duurzaamheid in kaart
De duurzaamheidschecklist helpt de tunnelbeheerder bij het identificeren
van de mogelijke kansen om de tunnel te verduurzamen als onderdeel
van het SHA-proces. Doordat de vragen over heel concrete onderwerpen
gaan, biedt de checklist direct praktische handvatten.
www.cob.nl/duurzaamheidinkaart

Voor een verdere toelichting op deze producten wordt ook verwezen naar
het plan van aanpak ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma.
Vanuit alle verzamelde gegevens stelt het team van de tunnelbeheerder met
ondersteuning van de voorzitter van het COB-expertteam een informatiepakket samen. Dit informatiepakket bestaat uit een set kenmerkende tekeningen en een samenvatting met informatie over de standopnames, zodat een globaal beeld ontstaat van de status van de
tunnelconstructie.
Elke commissie/projectgroep ontvangt het informatiepakket, waarna een bijeenkomst wordt ingepland om de gegevens te analyseren. Uit deze sessie volgen de belangrijkste mogelijke risico’s en het
advies voor benodigd aanvullend onderzoek. Per tekening worden alle opmerkingen gebundeld door
de secretaris van het COB-expertteam.
STAP 2

Kennisworkshop A - Inzicht in risico’s
Stap 2 omvat de eerste kennisworkshop, eventueel opgesplitst in meerdere sessies. In workshop worden
de becommentarieerde tekeningen als onderleggers gebruikt. Het doel is om een eerste inzicht te
verkrijgen in de risico’s voor de civieltechnische staat van de tunnel. De experts uit het COB-team
informeren de tunnelbeheerder en haar team over de mogelijke risico’s en kennishiaten die nader
onderzoek vergen. Op deze manier wordt interactie verkregen tussen het COB-expertteam en het team
van de tunnelbeheerder.
Het resultaat van de workshop is een ‘boodschappenlijstje’ voor de tunnelbeheerder met de benodigde
inspecties, monitoring, onderzoeken en verdere informatiebronnen. Voor het verkleinen van de kennishiaten kan het wenselijk zijn meer of meer gedetailleerd onderzoek uit te voeren dan in het kader van
de renovatie strikt noodzakelijk is. Met de tunnelbeheerder zal worden overlegd hoe dit onderzoek in te
passen is.

STAP 3

Onderzoek
In stap 3 start de tunnelbeheerder op basis van het ‘boodschappenlijstje’ met de conditiebepaling
van de tunnelconstructie. De tunnelbeheerder kan eventueel de markt benaderen voor het uitvoeren
van de analyses, benodigde inspecties en monitoring. Door de tunnelbeheerder wordt bepaald welke
analyses en onderzoeken in deze stap worden uitgevoerd en welke pas na gunning van de eventuele
renovatieopdracht.
Enerzijds wordt de huidige staat van de tunnelconstructie geanalyseerd. Dit omvat de toetsing van
iedere standopname aan het ontwerp en/of as-builtinformatie. Hierbij kan worden gedacht aan de
vergelijking van de opgetreden deformaties aan de berekende deformaties in het ontwerp. Indien
de constructieve staat van de tunnel voldoet aan de gestelde toetsingscriteria, is deze fase afgerond.
In het geval van afwijkende resultaten of onbekende oorzaken van de schades kan men aanvullend
onderzoek uitvoeren als input voor een nadere analyse.
Anderzijds wordt gekeken naar de toekomstige staat van de tunnelconstructie. Hiervoor wordt een
voorspelling gedaan van het gedrag van de tunnelconstructie in de nabije toekomst. In het geval van
geconstateerde constructieve schades, deformaties en/of lekkages wordt een beschouwing uitgevoerd

Pagina 7 van 16

Hoofdstuk 3 - Stappen

over het verloop van de degradatie of toename van de deformatie en/of lekkage in de loop van de tijd.
Indien de constructieve staat van de tunnel voldoet aan de gestelde toetsingscriteria, is deze analyse
afgerond. In het geval van afwijkende resultaten of onbekende oorzaken van de schades kan men aanvullend onderzoek uitvoeren als input voor een nadere analyse.
Als een standopname na aanvullend onderzoek (voor huidige of toekomstige situatie) nog steeds
kritisch wordt beoordeeld, wordt versneld een passende maatregel uitgevoerd. Deze maatregel kan
tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid en ernst van de standopname voor behoud van de constructieve veiligheid. Verder is de keuze van de maatregel afhankelijk van de voorkeur
van de beheerder en uitvoerder.
Het handboek Ken je tunnel wordt gedurende deze fase aangevuld met de resultaten uit de inspecties,
onderzoeken, monitoring en analyses. Indien van toepassing wordt in deze fase onderzoek uitgevoerd
door aio’s of PDEng’s als onderdeel van het kennistraject.
STAP 4

Kennisworkshop B - Interpretatie en analyse
De tweede kennisworkshop vindt plaats wanneer de resultaten van de uitgevoerde analyses en onderzoeken uit stap 3 bekend zijn. De COB-expertteams ontvangen en analyseren de resultaten vóór de
workshop. Zo kan tijdens de workshop samen met het team van de tunnelbeheerder worden vastgesteld welke knelpunten en kennishiaten er zijn in de (renovatie)opgave. De kennishiaten kunnen bij de
COB-commissies worden neergelegd.

STAP 5

Tussenresultaten borgen
In stap 5 stelt het COB-expertteam samen met het team van de tunnelbeheerder een rapport op
over de verzamelde kennis en informatie tot nu toe om voor de aanbesteding een gelijk speelveld te
garanderen. Op basis van de informatie in dat rapport voert de tunnelbeheerder een conditiebepaling
van de tunnelconstructie uit en bepaalt hij de scope voor de renovatie. De conditiebepaling omvat een
oordeel over de status van de tunnelconstructie conform een ‘stoplichtmodel’:
• Groen, geen acties benodigd. De constructieve gezondheid van de tunnelconstructie is voldoende
voor zowel de huidige als de toekomstige situatie.
• Oranje, verwacht onderhoud over x jaar. De constructieve gezondheid van de tunnelconstructie
is voldoende voor de huidige situatie. In de toekomst kunnen er wel problemen optreden. Het is
daarom van belang om de tunnelconstructie te blijven/gaan monitoren om hierop te anticiperen.
• Rood, ingrijpen. De constructieve gezondheid van de tunnelconstructie is onvoldoende en reparatie/
renovatie is ‘direct’ nodig. Bij dit scenario vervolgt de SHA met stap 6-9.
Het COB zorgt ook voor de doorstroming van kennis/data/gegevens naar het instrumentarium.

STAP 6

Aanbesteding
Als er 'rood licht' werd geconstateerd in stap 5, zet de tunnelbeheerder in stap 6 de tunnelrenovatie op
de markt; het COB-expertteam trekt zich terug. De opdrachtgever maakt bij de aanbesteding duidelijk
dat het project (ook) een kennistraject is.

STAP 7

Kennisworkshop C - Kick-off renovatie
Na gunning van het renovatieproject vindt de derde kennisworkshop plaats. Voorafgaand aan deze
workshop heeft de winnende partij nog (eigen) aanvullend onderzoek uitgevoerd. In de kennisworkshop worden mogelijke verschillen in de resultaten besproken. Het doel van deze stap is om witte vlekken
boven tafel te krijgen en de aannemer mee te nemen in het kennistraject. Ook eventueel aanvullend
werk zoals onderzoeken en monitoring wordt afgestemd.
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STAP 8

Kennisworkshop D - Tussentijdse update
Halverwege de renovatie, bijvoorbeeld als een van de tunnelbuizen gereed is, wordt er een kennisworkshop georganiseerd om ervaringen en informatie op te halen, kennis te delen tussen de opdrachtgever,
opdrachtnemer en het COB-expertteam en resultaten te interpreteren. Wat zien we, wat betekent dit
voor de uitvoering van de tweede helft en welke input kan alvast worden meegenomen in het instrumentarium?

STAP 9

Kennisworkshop E - Evaluatie en afsluiting
Na oplevering van het werk wordt het kennistraject afgesloten met een evaluatie. De tunnelbeheerder
heeft een ‘gezondheidsverklaring’ van zijn tunnel, adviezen voor een bijbehorende monitoringsstrategie
en een nieuwe versie van zijn ‘Ken je tunnel’-handboek.
De nieuw opgedane kennis wordt verwerkt in het instrumentarium.
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Bijlage A Grafische weergave stappenplan SHAA

Stappenplan structural health analyse

Een grote versie van dit schema is te downloaden via www.cob.nl/sha.

www.cob

STAP 0

KENNISMAKEN
Introductie op
het traject

STAP 1

STANDOPNAME
CIVIELTECHNISCHE ELEMENTEN
Kennis en informatie verzamelen over
de staat van de tunnelconstructie
Hulpmiddelen:

STAP 2

KENNISWORKSHOP
Inzicht in risico’s

ANALYSE DOOR
COB-EXPERTTEAMS

• Wat zijn mogelijke risico’s?
• Welke aanvullende informatie,
onderzoeken, monitoring en
inspecties zijn nodig?

• Checklist Risico’s in kaart
• Checklist Duurzaamheid in kaart
• Raakvlakkenmatrix civiel-TTI
• Handboek Ken je tunnel
0.

1.

2.

3.

4.

Algemeen

As-builtdocumentatie, tekeningen,
berekeningen, werkplannen,
metingen, inspectierapportages,
afwijkingsrapportages

Geconstateerde schades

Uitgevoerd materiaalonderzoek en
schaderapporten
a. Constructief
b. Lekkage beton, voegprofielen,
klemverbindingen
c. ......

Deformaties

Metingen
a. Zettingen
b. Voegbewegingen
c. ......

Gewijzigde omstandigheden

Inventarisatie
a. Afwijking belasting en/of uitvoering
t.o.v. ontwerp
b. Afwijking en/of nieuw voorschrift
c. ......

Bij kritische
situatie tijdelijke of
permanente maatregelen toepassen
om probleem te
controleren

STAP 3

ONDERZOEK
Aanvullen standopname
• Staat van de tunnel vs. as-builtinformatie
• Staat van de tunnel vs. toekomstperspectief

EXTRA
ONDERZOEK

» Toekomstpredictie van gedrag van de tunnel
» Inschatting van bv. degradatie, toename
lekkage, zettingen, voegbewegingen en/of
hoekverdraaiingen in de tijd

ANALYSE DOOR
COB-EXPERTTEAMS

STAP 5

Nieuwe inzichten

Afhankelijk van type inzicht: metingen
en/of inventarisatie
a. Zandpomp effect zinkvoegen
b. ......

STAP 4

KENNISWORKSHOP
Interpretatie en analyse
• Bespreken eventuele
knelpunten bij renovatie
• Eventuele kennishiaten
bij COB-commissies
neerleggen

TEAM
TUNNELPROJECT
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MET/DOOR
COB-TEAM

KENNIS BORG

Documentatie ter op

• COB-team stelt sam
tunnelbeheerder rap
met alle verzamelde
matie voor gelijk spe
aanbesteding

• COB-team zorgt voo
doorstroom informa
instrumentarium

Bijlage A - Grafische weergave stappenplan SHA

alth analyse

29 MEI 2020

www.cob.nl/sha

STAP 9

AFSLUITING

Evaluatie en oplevering
• Gezondheidsverklaring
tunnelconstructie
• Verzamelen kennis en data
in instrumentarium
• Eventueel advies voor
vervolgmonitoring

STAP 2

NNISWORKSHOP

nzicht in risico’s

ijn mogelijke risico’s?

e aanvullende informatie,
zoeken, monitoring en
cties zijn nodig?

ANALYSE DOOR
COB-EXPERTTEAMS

STAP 8

KENNISWORKSHOP
Tussentijdse update

STAP 3

UITVOERING
RENOVATIE

ONDERZOEK

ullen standopname

• Analyse eerste fase
SHA-traject
• Betekenis voor
tweede fase

unnel vs. as-builtinformatie

unnel vs. toekomstperspectief

dictie van gedrag van de tunnel

n bv. degradatie, toename
ngen, voegbewegingen en/of
ngen in de tijd
ANALYSE DOOR
COB-EXPERTTEAMS
Geen acties nodig.
Constructieve gezondheid
is voldoende voor
zowel de huidige als de
toekomstige situatie

ANALYSE DOOR
OB-EXPERTTEAMS

STAP 7

KENNISWORKSHOP
Kick-off renovatie
EXTRA
ONDERZOEK
OPDRACHTNEMER

STAP 5
STAP 4

NNISWORKSHOP

rpretatie en analyse

preken eventuele
lpunten bij renovatie

ntuele kennishiaten
COB-commissies
rleggen

KENNIS BORGEN
Documentatie ter oplevering
• COB-team stelt samen met
tunnelbeheerder rapport op
met alle verzamelde informatie voor gelijk speelveld bij
aanbesteding
• COB-team zorgt voor
doorstroom informatie naar
instrumentarium
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Conditiebepaling
tunnelconstructie

STAP 6

• Kennis en ervaringen delen
• Eventuele verschillen onderzoeksresultaten bespreken
• Aannemer meenemen in
SHA-proces

AANBESTEDING

Verwacht onderhoud over X jaar.
Constructieve gezondheid is voldoende voor huidige situatie. Er kunnen
problemen in de toekomst optreden. Van belang om tunnelconstructie
te blijven/gaan monitoren om hierop te anticiperen.

Bijlage B - Standopnames SHA

Bijlage B Standopnames SHAB
De basis van een structural health analyse (SHA) wordt gevormd door de standopnames van de civieltechnische elementen. Er zijn vijf onderdelen:
Standopname (0) Algemeen
Deze standopname is gericht op de ‘algemene’ tunnelinformatie zoals in het beoogde ontwerp en de
as-builtinformatie (o.a. berekeningen, tekeningen, werkplannen, metingen en inspectierapportages).
Deze informatie omvat het verhaal van de tunnel, de objectomschrijving en de bouwwijze.
Standopname (1) Geconstateerde schades
In deze standopname worden de schades aan de tunnelconstructie geregistreerd. Het is mogelijk
dat tijdens inspecties/materiaalonderzoek schades worden waargenomen waarvoor niet direct een
oorzaak kan worden aangewezen. Er zijn een aantal typen schades waarvan bekend is dat deze in de
praktijk sporadisch optreden bij afzinktunnels, namelijk:
• Constructieve schades, zoals bij de deuvels of tandbreuk bij afzinktunnels.
• Lekkages in de betonconstructie, door het onnauwkeurig dicht storten van de verbindingen.
• Lekkages in de rubberen voegprofielen, bijvoorbeeld door chemische aantasting van het rubber
materiaal.
• Lekkages ter plaatse van de klemverbindingen door incorrecte bevestiging van de verbinding.
Standopname (2) Deformaties
In deze standopname worden de opgetreden deformaties van de tunnelconstructie geregistreerd door
middel van monitoring en metingen. Twee bekende vormen van deformaties betreffen de voegbewegingen en de (verschil)zettingen van de tunnelconstructie. Voegbewegingen kunnen mogelijk leiden
tot het scheuren van de voegprofielen of verbindingsconstructies met lekkage als gevolg. Verschilzettingen van de tunnelconstructie kunnen resulteren in lekkages of constructieve instabiliteit.
Standopname: (3) Gewijzigde omstandigheden
In deze standopname worden de gewijzigde omstandigheden van de tunnelconstructie ten opzichte
van het definitieve ontwerp geïnventariseerd. Enkele voorbeelden zijn afwijkingen in de belasting op
de tunnel, afwijkingen in de uitvoering en wijzigingen in de wet- en regelgeving. In dat laatste geval
betekent dit dat de geldende wet- en regelgeving tijdens de ontwerpfase van de tunnelconstructie
verouderd is ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving.
Standopname: (4) Nieuwe inzichten
Sinds de bouw van de eerste tunnel hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van
het ontwerp en de bouw van tunnels. De kans bestaat dat deze inzichten niet in het ontwerp van de
betreffende tunnel zijn meegenomen, waardoor deze tunnel niet voldoet aan het huidige toetsingscriterium. Een voorbeeld hiervan is het zandpompeffect bij zinkvoegen. Afhankelijk van het type inzicht zijn
metingen en/of inventarisatie nodig.
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Werkwijzer structural
health analyse (SHA)
Inzicht krijgen in de civieltechnische staat
van de tunnelconstructie
Veel tunnels naderen het einde van hun levensduur waardoor de kans op hinder en storingen
toeneemt. Om de scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen, is meer inzicht
nodig in de civieltechnische staat van de tunnel. Het COB-netwerk ontwikkelt hiervoor de
structural health analyse (SHA). Deze werkwijzer legt uit wat een SHA precies is en hoe deze bij
een tunnelproject kan worden toegepast.
Een structural health analyse is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee
de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnelconstructie en de scope
voor een (mogelijke) renovatie. In een SHA wordt bepaald of een civieltechnisch object nog voldoet
aan de restlevensduur of dat deze gerepareerd of gerenoveerd moet worden.
De nauwkeurigheid waarmee een SHA kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare
informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. Daarom wordt elke SHA
ondersteund vanuit het COB-netwerk met een stuurgroep en expertteams die kennis ontwikkelen.
De expertteams zijn beschikbaar om de tunnelbeheerder te helpen met het interpreteren van
de resultaten uit de onderzoeken die in het kader van de SHA en de tunnelrenovatie worden
uitgevoerd. Doordat in de stuurgroep zowel de voorzitters van de expertcommissies als
hoogleraren van de TU Delft zitting hebben, is dit het platform waar wetenschappelijk
en praktijkgericht onderzoek kan worden geïntegreerd. Om de ontwikkelde kennis
ook vast te leggen en te verdiepen, wordt ook een instrumentarium ontwikkeld.
Vooralsnog wil het COB het SHA-proces voor 22 tunnels in Europa doorlopen.
De methode is toepasbaar op afgezonken-, geboorde-, openbouwput- of
landtunnels.

