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WERKPAKKET

Stuurgroep

CIVIEL

Commissie Voegen

Expertteam Civiel-TTI

Commissie Deformatie

Expertteam Duurzaamheid

Commissie Degradatie

Begeleidingsgroep
instrumentarium

1.
Inspection and
monitoring of tunnel
deformations

4.
Monitoring and
modelling of joint
behaviour

5.
Impact on tunnels of
urban development

6.
Material health
monitoring

3.
Modelling using 3D
FE of soil-structure
interaction

B

TUNNEL PREDICTIVE
TWIN
Programma van eisen
en proof-of-concept

7.

ASSESSMENT
FRAMEWORK

STRUCTURAL HEALTH ANALYSE (SHA)

• Oudere tunnels hebben falende
voegconstructies die bijna onbereikbaar zijn, waardoor tunnels
lekken en kunnen uitvallen.
• De kwaliteit van monitoringsinstrumenten en van de resultaten
is onvoldoende betrouwbaar.

DOEL 1
Maatregelencatalogus
Energiereductie in
tunnels

• De meest effectieve manier van
monitoring is vaak niet goed vast
te stellen.
• De materialen waarmee tunnels
gebouwd zijn, zijn niet vastgelegd
en bij renovatie worden deze
materialen gezien als afval.
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WERKPAKKET

• Oudere (zink)tunnels deformeren
en het ontbreekt aan inzicht in het
achterliggende proces.

8.

WERKPAKKET
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2030 • Doelen

TUNNELS
TOEKOMSTBESTENDIG

Oogstkaarten
renovatietunnels

DUURZAAMHEID

• De processen van deformatie en degradatie zijn bekend en de gevolgen zijn te
beheersen in bestaande tunnels. Voor
nieuwe tunnels zijn er verbeterde ontwerpen waarin de ontwikkelde kennis is
verwerkt.
• Tunnels zijn aantoonbaar veilig in steeds
veranderende omstandigheden.
• Tunnels zijn circulair en energieneutraal.

Digitale hub
voor hergebruik

• Tunnels zijn ‘energievreters’;
gemiddeld gebruikt een tunnel
evenveel energie als bijna 600
huishoudens.

Verduurzaming
tunnelverlichting

WERKPAKKET 3
3.1
Aantoonbaar veilig
meten en beslissen
3.2
Volwassenheidsmodel V&V

DIGITAAL

3.3
V&V-bibliotheek
3.4
Verwachtingen
digitale middelen
3.5
Proof-of-concept
leeromgeving

CIVIEL

2.
Knowledge
retainment system

• Tunnelbeheerder wordt nog te
vaak overvallen door onverwachte
gebeurtenissen, wat kan leiden tot
het uitvallen van de tunnel.
• Tunnels zijn te complex geworden
om effectief beheer te voeren
op basis van alleen papieren
informatie.

WERKPAKKET
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WERKPAKKET 4
4.1
Ken je tunnel
digitaal

DIGITAAL

4.5
Van data naar
informatie

4.2
Dashboard
4.3
Fouttolerante systemen en onderhoud

DOEL 2

TUNNELS BETER
BEHEERBAAR

• Er is een assessment framework dat
inzicht geeft in de huidige constructieve
staat van de tunnel.
• Tunnels zijn optimaal beschikbaar, en
onderhoud is eenvoudiger en beter
planbaar.

4.6
A priori betrouwbare
software

4.4
Gebruiksscenario’s

CIVIEL
Groeiboek
Doordacht renoveren

DOEL 3

WERKPAKKET 5

• Huidige renovatiemethoden zijn
niet toereikend om de hinder van
de vele aankomende renovaties
voldoende te beperken.

TUNNELS SNELLER
RENOVEREN

5.1
Data ontsluiten en
delen
5.2
Informatie over
data

DIGITAAL
WERKPAKKET 1

WERKPAKKET 2

1A
Businesscase

5.3
Micro-renovaties

5.5
Modulariteit

5.4
Technische raakvlakken

1B
Cultuur
1C
Taal/data

KENNISBASIS

DIGITAAL
GROEIMODEL
TUNNELS
PRAKTIJKPROJECTEN

ONDERWIJS EN OPLEIDING: PDEng’s, PhD’s, trainees, studenten

• Tunnels hoeven niet meer grootschalig
gerenoveerd te worden; 80% van de aanpassingen vindt plaats als onderdeel van
het reguliere onderhoud.
• Renovaties die nog plaatsvinden, hebben
minimale impact op de beschikbaarheid
van de tunnel.

