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Kader van de training
Doelstelling
Het opleiden van personeel – werkzaam in verschillende domeinen – op het vakgebied
van tunnelbewaking en -bediening. De voorliggende opleiding is bedoeld voor
operators.
Kader
De opleiding is ontwikkeld in het kader van het programma iCentrale. Dit is een
initiatief van meerdere wegbeheerders om samen met private partijen de integrale
kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruiker (bijv. (vaarwegen)weggebruiker) te
verbeteren. Dat gebeurt door het slim combineren en/of integreren van diensten.
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Definitie tunnel
Juridisch kader
Objectbediening
Tunnel Technische Installaties (TTI)
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Definities
Tunnel:
• “de; m; meervoud: tunnels” Ondergrondse gang
voor een weg. (Van Dale)
• Verkeersweg in de vorm van een gang ergens
doorheen of onderdoor. (NL Encyclopedie)
Type tunnels
• Fietstunnel
• Spoortunnel
• Metrotunnel
• Faunatunnel
• Voetgangerstunnel
• Autotunnel
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Juridisch kader - Tunnelveiligheid
Europees
Richtlijn
2004/54EG

Europese tunnelrichtlijn voor veiligheidseisen
aan tunnel. Richtlijn geldt voor bestaande en
nieuwe tunnels >500m. Enkele grote
tunnelbranden in de Alpen waren hier
aanleiding voor invoering.

Invoering leidde tot verplichting alle EUlanden om tunnelveiligheid vast te leggen
in nationale wet- en regelgeving.

Nationaal
WARVW &
RARVW =
Tunnelwet

Nadere
uitwerking
van
WARVW in
RARVW

WARVW: Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels

Geldt alleen voor verkeerstunnels van
250m of langer. Nationale
tunnelwetgeving is strenger dan de EUrichtlijn.

Geeft een veiligheidskader voor tunnels met
een gesloten gedeelte >250m.
Hierin staat onder andere de
standaarduitrusting voor tunnels beschreven.

Bevat eisen ten aanzien van: technische
voorzieningen, organisatorische
maatregelen en besluitvormingsproces
om een tunnel veilig te maken.

RARVW: Regeling aanvullende regels
veiligheid wegtunnels

Beschrijft onder andere de inhoud van
tunnelveiligheidsplan,
veiligheidsbeheerplan etc.

7

Tunnelbrand in de Alpen
Mont Blanctunnel 24 maart 1999
•
•
•
•

Wegtunnel tussen Frankrijk-Italië
Lengte: 11.6 km
1 tunnelbuis van 8.6m breed
2 rijstroken

•

Vrachtwagen in brand in het midden van de
tunnel
Oorzaak: weggegooide sigaret die terecht
kwam op luchtfilter vrachtwagen
39 doden
53 uur woedde de brand, +1200°C
Tunnel 3 jaar na brand weer open

•
•
•
•

Reddingsactie
•

In 34 jaar was er slechts 1 brandoefening
gehouden

•

Ongecoördineerde reddingsactie door
onvoldoende communicatie tussen Franse en
Italiaanse controlekamers
Tunnel gesloten na 9 minuten uitbreken brand
Rook belemmerde zicht van camera’s
Rookdetectie werkte niet adequaat
Noodtelefoon werkte niet altijd

•
•
•
•

8

Juridisch kader - Tunnelveiligheid

Ter preventie van

WARVW*

Opleiden, trainen, oefenen
(OTO)

*Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels
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Juridisch kader - Tunnelveiligheid
Nationaal
Bouwbesluit
2012

Technische voorschriften voor het slopen,
(ver)bouwen en gebruiken van tunnels.

Eisen met betrekking tot tunnelveiligheid
hierin ondergebracht.
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Kennis van bediensystemen voor veilige tunnelbediening
• Tunnelbedienapplicatie
• DRIP-bedienapplicatie*
• Camera-bedienapplicatie

•

Dynamische route informatiepaneel
11

Kennis over objectbediening
Objectbediening van onder ander:
• Verkeersbuizen
• Voorzieningen voor Verkeersmanagement*
• Vluchtgangen
• Afsluitbomen
• Middentunnelkanaal (MTK)
• Vluchtdeuren
• Ventilatie

*het sturen van het verkeer aan de
hand van signalering boven de weg,
bijvoorbeeld om files te vermijden
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Kennis over objectbediening
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TunnelTechnische Installaties (TTI)
TTI: Alles wat in en rondom de tunnel ligt en er voor zorgt dat de tunnel veilig en
betrouwbaar is om te gebruiken. Een selectie van de TTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluitboom
Ventilatoren
Signalering
Hulppost & noodtelefoon
Waterpompen
Omroep verkeersbuis
Stroomvoorziening/noodaggregaten
Closed-circuit Television (camera’s)
Luchtkwaliteitsmeter
Overdrukinstallatie
HF-kabel (radio)
Hulpdiensteninformatiepaneel
Snelheidsonderschrijdingssysteem (SOS)
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TunnelTechnische Installaties (TTI)
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Een goede voorbereiding is het halve werk
Document

Wat is het?

Waarvoor heb je het nodig?

Calamiteiten
bestrijdingsplan (CBP)

Bevat operationele afspraken
over de gezamenlijke inzet door
hulpdiensten, tunnelbeheerder
bij calamiteiten en incidenten in
tunnels.

Eén gemeenschappelijk kader voor alle
betrokken partijen over de wijze waarop
calamiteiten en incidenten afgehandeld
worden. Het CBP is een afstemdocument.

Veiligheidsbeheerplan

Handboek van de
tunnelbeheerder. Beschrijft de
algehele organisatie van de
tunnel om die adequaat en
veilig te kunnen gebruiken.

Begrijpen welke handelingen horen bij het
gebruik, de inspectie en het onderhoud van
de tunnel.

Veilig onderhoudsplan

Handboek voor de onderhoud
in en rondom de tunnel.

Veilig onderhoud (laten) uitvoeren aan de
tunnel.

Procedures en protocollen

Een document met een
Weten hoe je moet handelen bij de uitvoering
gedetailleerde omschrijving van van een taak. Bijvoorbeeld schouwen met
de uit te voeren handelingen die camera’s.
bij een taak horen.

Operationeel
verkeersmanagementplan

Een aanpak voor het sturen van
het verkeer behorend bij een
object of regio.

Kunnen anticiperen op veranderende
verkeerssituaties en je tunnelbediening
daarop afstemmen.
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Calamiteiten BestrijdingsPlan (CBP)
Document

Wat is het?

Calamiteiten
bestrijdingsplan

Eén document met afspraken over de gezamenlijke inzet door
hulpdiensten bij calamiteiten of incidenten. CBP wordt jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Calamiteiten

• Ernstige aanrijding/kettingbotsing;
• Vermoeden van brand/gevaarlijke stoffen;
• Technisch falen van een systeem van de tunnel.

Incidenten

• Aanrijding;
• Stilstaand voertuig;
• Verloren lading en verdwaald persoon.
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Calamiteiten BestrijdingsPlan (CBP) – bij calamiteit
Document

Wat is het?

Calamiteiten
bestrijdingsplan

Eén document met afspraken over de gezamenlijke inzet door
hulpdiensten bij calamiteiten of incidenten. CBP wordt jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Aanrijden naar beide zijden
Verkenning op afstand
Optreden via niet-incidentbuis
Sein Veilig
Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Hulpverlening bieden

Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Hulpverlening bieden
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Calamiteiten BestrijdingsPlan (CBP) – bij calamiteit
Document

Wat is het?

Calamiteiten
bestrijdingsplan

Eén document met afspraken over de gezamenlijke inzet door
hulpdiensten bij calamiteiten of incidenten. CBP wordt jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
RWS Weginspecteur
Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Zijn de ‘oren en ogen op de weg’
Doorstroming en veiligheid positief beïnvloeden
Autoberger
Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Voertuig(en) bergen
Officier van Dienst Rijkswaterstaat (OvD-RWS)
Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Stuurt aanwezige weginspecteurs aan en informeert de RWSpikethouder
19

Calamiteiten BestrijdingsPlan (CBP) – bij calamiteit
Document

Wat is het?

Calamiteiten
bestrijdingsplan

Eén document met afspraken over de gezamenlijke inzet door
hulpdiensten bij calamiteiten of incidenten. CBP wordt jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Pikethouder-RWS
Opstellen op afgesproken opstelplaats bij de tunnel
Verkeersbuis inrijden na ‘sein veilig’ brandweer
Zijn de ‘oren en ogen op de weg’
Doorstroming en veiligheid positief beïnvloeden
Wegverkeersleider/tunneloperator
Bedient en bewaakt de tunnel.
Stuurt en geleidt het verkeer vanuit een verkeerscentrale.
Coördineert hulpverlening met gemeenschappelijke meldkamer en
Officier van Dienst.
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Veiligheidsbeheerplan
Document

Wat is het?

Veiligheidsbeheerplan

Handboek van de tunnelbeheerder. Beschrijft de algehele
organisatie van de tunnel om die adequaat en veilig te kunnen
gebruiken. Begrijpen welke handelingen horen bij het gebruik, de
inspectie en het onderhoud van de tunnel.

Tunnelbeheerder

Verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het
Tunnelveiligheidsdossier. Tijdens de gebruiksfase voor de beheer
van de tunnel, bediening en bewaking.

Waarom en tunnelbeheer?

Incidenten in Gotthardtunnel en Mont Blanctunnel: onvoldoende
duidelijkheid over organisatie resulteert in extra veiligheidsrisico’s.

Verantwoordelijk op te sturen op:

1. Continuïteit: veilige doorstroming van verkeer
2. Betrouwbaarheid; functioneren van mensen en systemen
3. Snelheid; reageren op onvoorziene omstandigheden
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Amsterdam:
- IJtunnel
- Pietheintunnel
Rotterdam:
- Maastunnel
Den Haag:
- Hubertustunnel
- Koningstunnel
- Rotterdamsebaantunnel (in
aanbouw)
Westerscheldetunnel N.V.:
- Westerscheldetunnel
- Sluiskiltunnel
Provincie Noord-Holland:
- Waterwolftunnel
- Abdijtunnel
Zuid-Holland:
- Holland/Rijnland-tunnel (gegund)
Utrecht:
- Stadsbaantunnel
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Veilig onderhoudsplan
Document

Wat is het?

Veilig onderhoudsplan

Handboek voor de onderhoud in en rondom de tunnel.

Geeft een onderbouwd beeld van de onderhoudsbehoefte
en de wijze waarop dat wordt geborgd door onder andere:
•
•
•
•
•
•

Instandhouding tunneltechnische installaties (TTI)
Civiele constructie weg
Bedienplek verkeerscentrale
Instandhouding trajectcontrole
Installaties telprovider in tunnel
Instandhouding verkeersregelinstallaties (VRI’s)
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Procedures- en protocollen

BE2
ST2

Document

Wat is het?

Procedures en
protocollen

Een document met een getailleerde omschrijving van de uit te
voeren handelingen die bij een taak horen.

Instructiekaart
- Voor alle af te handelen voorvallen in tunnels zijn er
generiek beschreven bedienprocessen. Deze instructies
zijn per rol (Hulpdiensten, weginspecteur, officier van
dienst, etc.) beschreven.
Checklist
- Systematisch beschrijving van de noodzakelijke
handelingen behorende bij een taak
- Voorbeeld: checklist vrijgeven verkeersbui(s)(zen)
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Dia 24
BE2

Kunnen we hier 1 of 2 procedures laten zien? Nu is het zo ongrijpbaar zonder voorbeeld.
Brave, Erik; 15-8-2017

ST2

Zie volgende dia.
Stantchev, Tzvetan; 15-8-2017

•

Instructiekaart

•

Beschrijving bedienprocessen
tunneloperator bij brand in tunnel
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Verkeersmanagement
Document

Wat is het?

(Operationeel)
verkeersmanagement
plan

Een aanpak voor het sturen van het verkeer behorend bij een
object of regio.

BE3
ST3

Doel van het plan
Inzicht geven in de mogelijke verkeerssituaties ter plaats
van de tunnel én de wijze waarop bij deze situaties
ingegrepen kan worden.
Aandacht geschonken aan onder andere:
- Hoe tunnelsluitingen voorkomen bij filevorming
- Hoe het verkeer sturen en geleiden bij tunnelsluitingen
- Hoe het verkeer managen bij bijzondere
weersomstandigheden
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Dia 26
BE3

In het document komen de volgende termen voor: operationeel verkeersmanagement, verkeersmanagement en dynamisch
verkeersmanagement. Ik heb dat gelijkgeschakeld naar 1 begrip: verkeersmanagement
Brave, Erik; 15-8-2017

ST3

Top, bedankt.
Stantchev, Tzvetan; 15-8-2017

Verkeersmanagement
VM =
• Het geheel van instrumenten en maatregelen
• voor het informeren, adviseren, geleiden en sturen van weggebruikers,
• met als doel de doorstroming, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en
betrouwbaarheid van het wegennet te vergroten,
• volgens vastgesteld beleid.
VM =
• Het benutten van de bestaande infrastructuur door verkeersstromen te
organiseren (managen)
• Dynamisch VM = Netwerkmanagement = Smart Mobility
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Verkeersmanagement & beleid in NL
De 3 pijlers van mobiliteitsbeleid: bouwen, beprijzen of benutten
1. Bouwen: aanleg nieuw infrastructuur is beperkt
2. Beprijzen: rekeningrijden, spitsmijden (financiële prikkels)
3. Benutten: verkeersmanagement is de beleidsuitwerking van de pijler benutten in
het overheidsbeleid.
Benutten van de infrastructuur door verkeersstromen te organiseren
(managen).
Afspraken maken over benutting van het wegennet:
• Over beheersgrenzen heen (tussen wegbeheerders)
• Binnen kaders (randvoorwaarden)
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Verkeersmanagement & beleid in NL
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Incidentmanagement (IM)
Definitie IM
Binnen Incident Management richten alle ketenpartners zich door structurele
samenwerking gezamenlijk op het versnellen van het vrijmaken van de weg na een
ongeval of incident, uitgaande van een veilige werkplek en de juiste zorg voor
eventuele slachtoffers.
Type incidenten
1. Pechgeval personenauto
2. Pechgeval vrachtauto
3. Ongeval personenauto UMS*
4. Ongeval vrachtauto UMS*
5. Ongeval personenauto letsel
6. Ongeval vrachtauto letsel

*Uitsluitend materiële schade
30

Incidentmanagement (IM)
Historie
- Invoering begin jaren 90 door RWS
- Richtlijnen en procedures
-

Richtlijn, Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten bij eenzijdig aanrijdgevaar
Richtlijn, Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten bij tweezijdig aanrijdgevaar
Procedure personenauto berging, Procedure vrachtwagenberging.

Het nut van IM?
- Kortere afhandelingsduur incidenten;
- Verbeterde verkeersveiligheid;
- Betrouwbaardere reistijden.
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Bedankt voor uw aandacht
Naam presentator
Organisatie
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