Digitale Tunneltweeling
Eerste Heinenoordtunnel
Een renovatieve aanpak
Wout van Oostrum - Savera

Renovatie 1e Heinenoordtunnel – in het kort
• Zinktunnel 1969, A29 Barendrecht, 2x3 rijstroken
• Renovatie omvat toevoegen vluchtgang (MTK) in
westbuis, vervangen alle installaties en diverse
aanpassingen aan dienstgebouwen.
• Uitdaging is verkeer zoveel mogelijk te laten
rijden: meeste werk in nachten en weekenden,
twee keer een langere afsluiting van een aantal
weken. Pas als tunnel is opengesteld op basis van
nieuwe installaties, worden de oude installaties
(wederom in nachten en weekenden) verwijderd.
• Behalve renovatie ook ontwikkeling en toepassing
van het gestandaardiseerde bouwblok 3B-Tunnel.
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Tunneltweeling – eerst een definitiekwestie
Digitale Tunneltweeling omvat in de definitie van Rijkswaterstaat meerdere ambities en
ontwikkelingen op het gebied van Systems Engineering, BIM, 3/4/5D-modelleren, Verificatie &
Validatie, Testen en Opleiden, Trainen & Oefenen → Meer een programma dan een product,
waarbij BIM ‘overvleugeld’ wordt door de term ‘Digitale Tunneltweeling’.
De definitie van het COB is meer technisch georiënteerd en benoemt een 3D-model (startpunt)
dat met virtualisatie, bedieningsinterface, simulatie, gaming etc. kan uitgroeien in verschillende
vormen. De digitale tunneltweeling bevat in elk geval de 3B (besturing en bediening) met
(geëmuleerde) PLC’s, waarmee het dynamisch tunnelgedrag wordt gesimuleerd.
De aanpak voor 2e Heinenoordtunnel is toegesneden op de disciplines binnen Savera. De Digital
TWIN REH3BT is een virtuele representatie van de fysieke tunnel ten behoeve van validatie,
simulatie, testen en training om het fysieke object zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn
voor normaal gebruik.
Digitale (tunnel)Tweeling (RWS)
Disciplines
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BIM

Digital Twin
REH3BT

SE

3B

Digitale Tunneltweeling > Digital TWIN
CDE BIM360 engineerings data
Ontwerp 2D & 3D modelleringssoftware

Elektrotechnisch
besturingskasten

Gebiedsinformatiemodel

Coördinatie
ArcGIS online

Autocad

Baselines VO, DO & UO

Eplan

4D & 5D coördinatie
(Synchro Pro)

Allplan
Baseline
2 wekelijks

Civil 3D

Recap

Revit

Inventor

3dStudio Max

Infraworks

Planningstool

Primavera
3D coördinatie
(Navisworks)

Neanex Portaal
(CMDB)

System Engineering

Relatics Savera

GRIP REHT
RWS systeem

Digital Twin REH3BT

3B

SCADA
Digitale omgeving

DMS Documenten

VISI

GRIP 3B

VISI

PLC

Relatics 3B
3BT EA GFM / GTM

LFV-emulator

Docusign
Infranea DT brein

Connect

?

MMI

SPO (Share Point
Online)

PDF rapportage

REHT EA SFM / STM

Digitaal Keuren

Gappless

MMI
N.T.B. na
workshops
PDF & Etransmit
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Beheer & Onderhoud (B&O)
Financieel management
Metacom

DISK
Meridian

AFAS (DV)

Ultimo

SAVVION

KernGIS

Kader/doelstellingen DTT Heinenoord
Invulling van de TWIN krijgt vorm vanuit twee sporen:
• Contracteisen Rijkswaterstaat: een eisenset ‘digitale tunneltweeling’ die ook Systems
engineering, 3D/BIM en Testen bestrijkt. Deze eisenset is in overleg met RWS vertaald
in een voor het project nuttige en realistische invulling.
• Toepassingswaarde REHT: op welke wijze heeft de TWIN waarde in de gedachte van
renoveren met minder hinder → (extra) activiteiten in het voortraject (binnen) om de
uitvoeringstijd (buiten) beperkt en beheerst te houden, waarmee de overlast voor
gebruikers en omgeving geminimaliseerd wordt.
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BIM 3D (4D/5D) en Systems Engineering
Activiteiten binnen REH3BT die wél binnen RWS-definitie Digitale Tunneltweeling vallen,
maar binnen andere disciplines georganiseerd worden. Toch even bij stilstaan:
• Koppelen van plannings- en kosteninformatie in 4D en 5D-coördinatiemodel. (Synchro Pro)
• 3D-coördinatie (Navisworks) via Neanex Portaal gekoppeld met SE-omgeving (Relatics).
• Beheer van raakvlakken in Relatics en clashes in BIM360.

• Digitaal reviewen in BIM360
• Digitaal uitzetten is gegeven, robotisering wordt nog onderzocht.

Voordat we de TWIN ‘induiken’, laten we hier ook even wat van zien…
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Inmeten bestaand

Ontwerpen van nieuw binnen een
bestaande situatie vraagt om een
goede kennis van de nulsituatie.
Inmeten van het object is dan nodig.
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3D-model als basis > inmeten bestaande situatie
• Bestaande situatie ingemeten en in AutoCAD verstrekt door RWS in tender met als doel
eenduidig uitgangspunt voor de tender en een vlotte start voor de winnende partij.

• Leerpunten/aandachtspunten voor volgende projecten:
◦ Nauwkeurigheid is van zeer groot belang; een centimeter meer of minder in de verkeersbuis
kan maken dat je PVR wel of niet gehaald wordt. Inmeten doe je niet gauw té nauwkeurig.
◦ Dat wat je kunt zien (data ingemeten puntenwolk) is goed te modelleren, maar dat wat je (in
puntenwolk) niet kunt zien (bijv. wanddikte), kan een – mogelijk onjuiste – interpretatie zijn.
◦ Om goed verder te werken is een AutoCAD-bestand onvoldoende en wil je kunnen beschikken
over bewerkbare bronbestanden (bijv. een Revit-model).
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Ontwerpen en reviewen in één omgeving
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Samenwerken en reviewen in één omgeving
• Samenwerken in BIM360-omgeving: tekeningen, 3D en 2D, worden allemaal
ontwikkeld in diverse applicaties (Revit, Civil3D, Open Roads) en beheerd in BIM360omgeving. (Betreft vorm- en constructieve tekeningen; elektrotechnische tekeningen
worden in EPLAN gemaakt en daarna gekoppeld in de BIM360-omgeving.)
• Bij een review worden model/tekeningen binnen BIM360 aangeboden bij de reviewers.
De reviewers plaatsen hun opmerkingen en aantekeningen rechtstreeks in het model
en kunnen deze ook van elkaar zien.
• Bij het reviewen van 2D-tekeningen is het mogelijk om tegelijkertijd het 3D-model in
beeld te hebben. Bij aantikken van een onderdeel in de 2D-tekening wordt dit ook
meteen in het 3D-model getoond, zodat de ‘leessnelheid’ van tekeningen toeneemt.
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Samenwerken en reviewen in één omgeving
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Toepassingen Digital TWIN binnen REH3BT
• Ontwerp nieuwe situatie in bestaande situatie
◦ Validatie (visualisatie/virtualisatie) van gebruik a.d.h.v. scenario’s
◦ Verificatie/validatie van systemen, bijv. projectering camerasysteem: wat kun je zien?

• Ontwerp tijdelijke situatie: bestaande besturing uitbreiden met nieuw middentunnelkanaal
◦ Koppelen van (geëmuleerde) deelinstallaties o.b.v. 3B-gateway aan kopie van de bestaande SattLinebesturing.
◦ Technisch-inhoudelijk en voor bediening onzekerheden en risico’s wegnemen voor de fase waarin we
nieuwe systemen voor het Middentunnelkanaal moeten bedienen vanuit de bestaande SATTlinebesturing.
◦ Vervolgstap is oefenen (en testen) met het schakelen van deze installaties tussen de gebruikssituatie
en het (in nachten en weekenden) testen van deze installaties in combinatie met de nieuwe 3B t.b.v.
eindsituatie.

• Opleiden, trainen en oefenen (OTO) voor doelgroepen:
◦ Tunnelbedienaars EHT (wegverkeersleiders)
◦ Gebruikers omleidingsroute via 2e Heinenoordtunnel
◦ Uitvoeringspersoneel (complexe en/of tijdrovende handelingen)
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Testen IFAT fase 2 >> visualisatie in DTT
Onsite

SIT Tunnelsysteem

Fase 1&2
SIT Techniek

Centrale bediening VC

PAT/FAT Installaties

iFAT Veilige Vluchtweg

n

onderdeel
onderdeel

MTK installatie
n

onderdeel
onderdeel

MTK object EHT

Huidige
installatie
n

onderdeel
onderdeel

Huidige
installatie
n+1

onderdeel
onderdeel

Bestaande civiel object EHT

Huidige procedures

MTK installatie

SAT
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SattLine EHT

(b.v. koppel-PLC, stuurprogramma, …)

iSAT (VC)

Offsite

Adapter

hulpverleningsdiensten

FAT SW

Lokale bediening EHT

TWIN koppelen met IFAT-omgeving (t.b.v. fase 2)
SIT Techniek

Centrale bediening VC

iFAT Veilige Vluchtweg

FAT SW

Lokale bediening EHT

PAT/FAT Installaties

Offsite

OPC-Server

800M Koppelvlak
PLC

n

onderdeel
onderdeel

MTK installatie
n

onderdeel
onderdeel

MTK object EHT

SAT

Digitale Omgeving
Game-engine

MTK installatie

iSAT (VC)

3B
SATTLINE v2.5
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SattLine EHT

(b.v. koppel-PLC, stuurprogramma, …)

Dedicated hardware (t.b.v. 3B/testomgeving)

DT REH3BT Brein

OPC
Connector
Client

Adapter

Huidige
installatie
n

onderdeel
onderdeel

Huidige
installatie
n+1

onderdeel
onderdeel

Bestaande civiel object EHT

Huidige procedures

Dedicated hardware (t.b.v. ontwikkelomgeving)

Onsite

SIT Tunnelsysteem

Fase 1&2

hulpverleningsdiensten

• TWIN koppelen via OPC aan de 3B
van de IFAT-omgeving > visualisatie
van functionaliteit en wat het voor
gebruik/bediening betekent.

Proof of concept van TWIN koppelen met SattLine
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Twin koppelen met IFAT-omgeving (t.b.v. fase 4)
Onsite

Fase 3&4

MDO
SIT Tunnelsysteem
Regressietest

SIT Techniek

PAT/FAT Installaties

Lokale bediening EHT

Adapter

3BT EHT

(b.v. koppel-PLC, stuurprogramma, …)

SP

SP
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Nieuwe EHT
installatie

Nieuwe EHT
installatie

Nieuwe EHT
installatie

n

onderdeel
onderdeel

n

onderdeel
onderdeel

n

onderdeel
onderdeel

SP

SP

MTK installatie
n

onderdeel
onderdeel

MTK installatie
n

onderdeel
onderdeel

Civiel object EHT

SattLine EHT
Huidige
installatie
n

onderdeel
onderdeel

Huidige
installatie
n+1

onderdeel
onderdeel

hulpverleningsdiensten

UT/UIT UT/UIT
ST/IST ST/IST
FAT SW FAT SW

BFAT EHT

ORBB

Huidige procedures

iFAT FASE 3&4

Centrale bediening VC

SAT
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UWW

iSAT (VC)

Nieuwe procedures

hulpverleningsdiensten

Offsite

BB
Video

BB
Audio

Oefening en training uitvoeringspersoneel
Ervaring uit eerdere projecten leert dat uitvoeringspersoneel altijd ‘inslingertijd’ nodig heeft:
de werkzaamheden gaan niet vanaf het startmoment zo vloeiend als wenselijk zou zijn.
Belangrijkste oorzaken:
◦ onbekendheid met de plaatselijke situatie
◦ onbekendheid met de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd
◦ missende onderdelen, hulpmiddelen en voorzieningen.

Daarom: virtueel oefenen met de tijdkritische werkzaamheden in de TWIN om montagetijd
effectiever te kunnen gebruiken. Vb.: lichtroosters, wandplaten MTK (en opvolgend ‘treintje’).
➔ Alleen door heel veel voorbereiding en oefenen lukt het
Team Red Bull om binnen 2 seconden een bandenwissel te doen.
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Afsluiter!

