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De laatste jaren heeft de aanleg van wegtunnels veel maatschappelijke en politieke aan-

dacht gekend. Maar hoe zit het met bestaande wegtunnels? Ook die vallen binnen afzienba-

re tijd onder het regime van de Tunnelwet. Een wet die invulling vereist voor het vraagstuk 

‘Aantoonbaar Veilig’. En wat betekent dit nu voor de instandhouding van wegtunnels?

Tekst:Hans Janssens, D.O.N. Bureau bv

De term ‘veilig’ wordt binnen het tunneldomein veelvul-
dig gehoord. Maar wat is nu ‘veilig’? De letterlijke be-
tekenis volgend - ‘vrij van gevaar, beschermd tegen 

gevaar’ - moet er alles aan gedaan worden om risico’s voor de 
weggebruikers tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Tij-
dens de aanleg zijn voorzieningen ontworpen en gerealiseerd 
die invulling geven aan de borging van het wettelijke maximum 
groepsrisico

Veiligheid start met een goede planvorming. Planvorming ten 
aanzien van Techniek en- Processen & Procedures ter onder-
steuning van het menselijk handelen. Installaties dienen ade-
quaat te functioneren door een gedegen ontwerp, bouw en 
onderhoud. Maar ook processen, procedures en menselijke 
competenties dienen professioneel en planmatig te zijn ontwik-
keld en te worden ‘onderhouden’.

De planvorming is de eerste stap. Maar zonder een adequate 
opvolging van het plan, het vastleggen van de resultaten en het 
leren van voorvallen en incidenten wordt de continue verbeter-
cyclus niet doorlopen. Het borgen van veiligheid vergt een con-
tinue aandacht voor alle stappen uit de veiligheidsketen.

Aantoonbaar?
De kans op een desastreus tunnelincident is relatief beperkt, 
maar de effecten zijn enorm. Het is dan ook van essentieel 
belang dat ‘bewezen’ kan worden dat voldaan wordt aan het 
vereiste veiligheidsniveau conform de tunnelwet. Tijdens het 
ontwerp en de aanleg gebeurt dit middels de bekende instru-
menten zoals QRA, RAMS analyse, Verifi catie & Validatie en 
OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen). 

De aanpak tijdens de exploitatiefase wordt vooraf uitgewerkt in 
het Veiligheidsbeheersplan. Alle stappen van de continue ver-
betercyclus worden vastgelegd in het Tunnelveiligheidsdossier. 
Als het dossier sluitend is, is de aantoonbaarheid geborgd.
 
De basis voor aantoonbaarheid tijdens de gehele lifecycle van 
een tunnel is een transparant beheerproces. De laatste jaren 
passen steeds meer asset managers en asset owners in de pu-
blieke sector de PAS 55 toe,  een norm voor asset manage-
ment die zich in de publieke sector van Groot-Brittannië reeds 
heeft bewezen. De PAS 55, die binnen afzienbare tijd opge-
volgd zal worden door de ISO-55.000, geeft inzicht in de werk-
wijze van een beheerorganisatie en biedt structuur aan de in-
standhoudingsprocessen. 

Falen is een feit!
Of een installatie of organisatie ooit faalt, is geen vraag maar 
een feit. Hoe goed de planvorming ook is, als gevolg van exter-
ne invloeden, veroudering of een onvoorziene samenloop van 
omstandigheden falen installaties. Als gevolg van veranderen-
de organisaties, onvoldoende getrainde medewerkers of wijzi-
gingen binnen de medewerkerpopulatie kan de menselijke in-
zet leiden tot falen. 

Bestaande tunnels 
en de Tunnelwet
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Het dient dan ook inzichtelijk te zijn onder welke condities 
de veiligheid niet langer gewaarborgd kan worden en wel-
ke vervolgacties dan de juiste zijn. Dient de wegtunnel direct 
afgesloten te worden, of is het plaatsen van een snelheids-
maatregel afdoende? Of is het falen voor een beperkte tijd 
toelaatbaar? Deze faaldefi nities vormen de basis voor het be-
dienend personeel. Indien een (technische) storing optreedt, 
moet direct inzichtelijk zijn of de veiligheidkritische functies 
nog voldoende operationeel zijn. Voor de tunnels A73 is hier-
toe een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld, ge-
naamd BOTTS (zie kader).

Instandhouding op basis van risico’s
Welke aanpak van de instandhouding volgt nu uit de doelstel-
ling “Aantoonbaar Veilig”? In theorie kan volstaan worden met 
Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO). Op basis van de faal-
defi nities is immers bekend hoe bij falen operationeel gehan-
deld dient te worden waarna reparatie plaats kan vinden. 

Het afsluiten van een wegtunnel zal echter veelal leiden tot 
forse verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties buiten de 
tunnel. Voor Nederlandse wegtunnels zullen de prestatie-ei-
sen dan ook altijd bestaan uit een mix van Veiligheid en Door-
stroming (beschikbaarheid). Dit vormt dan ook meteen de 
uitdaging voor mening tunnelbeheerder: ‘met beperkte bud-
getten een pakket van instandhoudingsmaatregelen uit (laten) 
voeren waarbij de veiligheid gegarandeerd kan worden en vol-
doende doorstroming wordt bereikt’.De sleutel naar succes 
schuilt in de risicobenadering. Hoe kunnen immers de juiste 
onderhoudstaken worden ingeschat als niet bekend is welke 
technische risico’s de prestaties bedreigen? Op basis van de 
vereiste prestaties wordt met een technische risico analyse 
de mix van preventieve en correctieve onderhoudstaken ge-
defi nieerd. Onderhoudstaken  die deze technische risico’s mi-
tigeren. 

De uitvoering van deze taken wordt nauwkeurig geregistreerd 
en de werkelijke prestaties (doorstroming) worden geme-
ten. De effectiviteit van de gedefi nieerde onderhoudstaken, 
als ook de gerelateerde risico’s, worden periodiek geëvalu-
eerd waarbij de leerpunten worden verwoord in verbetermaat-
regelen. De inzet van een Onderhoud Management Systeem 
(OMS) voor registratie en analyse is hierbij onontbeerlijk.

Functioneel testen
Het functioneren van systemen kan helaas niet altijd met ade-
quaat onderhoud worden aangetoond. De correcte werking 
van slapende systemen en complexe ketens kan vaak enkel 

aangetoond worden door integrale functionele testen. Tech-
niek en menselijk handelen worden zo integraal getest. Voor 
een aantal scenario’s zijn reeds draaiboeken en protocollen 
uitgewerkt en uitgevoerd. 

Aantoonbaar veilig en effi ciënt?
Deze totale aanpak geeft inzicht in de effectiviteit van onder-
houdstaken in relatie tot de technische en operationele risi-
co’s. Op basis van daarvan kunnen de onderhoudstaken, en 
dus de kosten, geprioriteerd worden. Indien de kosten verder 
beperkt dienen te worden zijn de hieraan verbonden risico’s 
inzichtelijk. Risico’s voor de doorstroming (beschikbaarheid) 
met ‘Aantoonbaar Veilig’ als randvoorwaarde. De methodi-
sche aanpak resulteert in een gedegen afweging en vastleg-
ging.  

  Meer informatie: 
www.donbureau.nl

Beslissing Ondersteuning Tunnel Technische Systemen

BOTTS  is door D.O.N. Bureau in nauwe samenwerking 
met de tunnelbeheerder en tunneloperators van de Tun-
nel Swalmen en de Roertunnel (A73) ontwikkeld. 

BOTTS is een hulpmiddel voor de tunneloperator om 
beslissingen te nemen omtrent de aandachtsgebieden 
veiligheid, beschikbaarheid en beheer en onderhoud 
van de wegtunnels. Uitgangspunt voor deze afweging 
zijn de faaldefi nities conform de Landelijke Tunnel Stan-
daard. Deze faaldefi nities zijn specifi ek gemaakt voor 
de tunnels A73. Tevens draagt BOTTS zorg voor de re-
gistratie en bewaking van tijdelijke compensatiemaat-
regelen. Na de storingsmelding (of externe waarneming 
door bijvoorbeeld een weggebruiker) start de operator 
met een korte praktische analyse waarin beoordeeld 
wordt of het falen merkbaar is. Daarna bepaalt de ope-
rator of het falen leidt tot overschrijding van een faal-
defi nitie. Wanneer dat het geval is, wordt beoordeeld 
of middels een compensatiemaatregel het veiligheidsri-
sico beheerst kan worden. Op basis daarvan volgt een 
besluit ten aanzien van de beschikbaarheid  (doorstro-
ming) van de tunnel. 

Door de praktische bruikbaarheid van BOTTS en de in-
houdelijke afwegingen die naadloos aansluiten op de 
faaldefi nities is het een hulpmiddel waarmee dagelijks 
aangetoond  kan worden dat de operatie van de tun-
nel veilig en conform de vastgestelde faaldefi nities ver-
loopt.

BOTTS

  Meer informatie: 
www.donbureau.nl


