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WERKPAKKET 

A 
l. 4. 

Inspection and Monitoring and 
monitoring of tunnel modelling of joint 

deformations behaviour 

5. 6.
Impact on tunnels of Material health 

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

•Oudere tunnels hebben falende 
voegconstructies die bijna onbe
reikbaar zijn, waardoor tunnels 
lekken en kunnen uitvallen. 

• De kwaliteit van monitorings
instrumenten en van de resultaten 
is onvoldoende betrouwbaar. 

• De meest effectieve maniervan 
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. 

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

• Tunnelbeheerderwordt nogte 
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 a Ileen papieren 
informatie. 

• Huidige renovatiemethoden zijn 
niettoereikend om de hinder van 
de vele aankomende renovaties 
voldoende te beperken. 
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Businesscase 

Technische raak
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Maatregelencatalogus 
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3.1 
Aantoonbaarveilig 
meten en beslissen 

3.2 
Volwassenheids

model V&V 

3.3 
V&V-bibliotheek 

3.5 
Proof-of-concept 

leeromgeving 
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4.1 
Ken je tunnel 

digitaal 

4.2 
Dashboard 

WERKPAKKET5 

5.1 
Data ontsluiten en 

delen 

5.2 
Informatie over 

data 

3.4 
Veiwachti ngen 

digitale middelen 

4.3 
Fouttolerante syste
men en onderhoud 

4.4 
Gebrui ksscenario's 

5.3 
Micro-renovaties 

5.4 

vlakken 
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4.5 
Van data naar 

informatie 

4.6 
Apriori betrouwbare 

software 

5.5 
Modulariteit 

Modelling using 3D
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urban development monitoring

 
FEof soil-structure 

interaction 

ONDERWIJS EN OPLEIDING: PDEng's, Ph D's, trainees, studenten 

TUNNELPREDICTIVE 
TWIN 

7. 

ASSESSMENT 
FRAMEWORK 

•De processen van deformatie en degra
datie zijn bekend en de gevolgen zijn te 
beheersen in bestaande tunnels. Voor 
nieuwe tunnels zijn erverbeterde ont
werpen waarin de ontwikkelde kennis is 
verwerkt. 

•Tunnels zijn aantoonbaar veilig in steeds 
veranderende omstandigheden. 

•Tunnels zijn circulair en energieneutraal. 

•Eris een assessmentframeworkdat 
inzicht geeft in de huidige constructieve 
staat van de tunnel. 

•Tunnels zijn optimaal beschikbaar, en 
onderhoud is eenvoudiger en beter 
planbaar. 

•Tunnels hoeven niet meer grootschalig 
gerenoveerd te worden; 80% van de aan
passingen vindt plaats als onderdeel van 
het reguliere onderhoud. 

•Renovaties die nog plaatsvinden, hebben 
minima le impact op de beschikbaarheid 
van de tunnel. 




