FACTSHEET

TUNNELS

TUNNELVEILIGHEID
Tunnel technische installaties, ontwerpen,
integreren en beheren
Tunnelveiligheid

van veiligheidskritische systemen. Wij kunnen u

Tunnels moesten altijd al veilig zijn, maar nu is er

helpen met processen en methodieken die hier voor

toenemende aandacht voor de aantoonbaarheid

nodig zijn, zoals Systems Engineering, Verificatie

ervan. Dit is onder meer een gevolg van de

en Validatie, RAMS, Asset management, Safety

veranderende wetgeving. De veiligheidsbewijsvoering

Management en Configuratie Management. Wij

moet zowel bij openstelling als in de beheerfase

kennen de diverse vraagstukken op het gebied van

in orde zijn. Dit stelt aanvullende eisen aan alle

veiligheid, aantoonbaarheid en expliciet werken

betrokken partijen. Aan de opdrachtgevers die de

vanuit verschillende invalshoeken, omdat wij werken

tunnel technische installaties moeten specificeren,

voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers,

aan de aannemers en installateurs die moeten

beheerders als autoriteiten.

aantonen aan alle eisen, wet- en regelgeving te
voldoen, aan de tunnelbeheerders die inzicht

Landelijke tunnelstandaard

moeten hebben van het actuele veiligheidsniveau

ADSE consultants hebben meegewerkt aan de

en aan veiligheidsbeambtes die moeten beoordelen

totstandkoming van de Landelijke tunnelstandaard

of de tunnel veilig is op grond van de hun ter

van Rijkswaterstaat. Wij kennen de tunnelstandaard

beschikking gestelde informatie. Elk van deze

tot in detail en begrijpen hoe de tunnelstandaard

partijen zoekt naar de juiste wijze van invulling van

toegepast moet worden in projecten teneinde

hun nieuwe rol en onderling worden nieuwe vormen

veel werk uit te sparen. Een groot deel van de

van samenwerking opgezocht. ADSE helpt ze hierbij.

specificaties, ontwerpen en traceerbaarheid

ADSE heeft jarenlange ervaring met specificeren,

naar wet- en regelgeving wordt immers door de

ontwerpen, integreren, certificeren en beheren

tunnelstandaard afgedekt.

Wat kunnen wij betekenen
voor u als Opdrachtgever

processen, zoals eisenbeheer, projectfasering,

• Specificeren van tunnel technische installaties

ontwerpreviews, configuratie management,

in D&C en DBFM contracten
• Toepassen van de landelijke tunnelstandaard van

test & integratie
•V
 astlegging van de werkwijzes in System

RWS in uw project

Development Plan en andere plannen

• Reviewen en beoordelen van plannen,
specificaties, ontwerpdocumenten en
testresultaten
• Inrichten van ontwerp- en management-

voor u als Veiligheidsbeambte of
Bevoegd Gezag
• Ondersteuning bij het beoordelen van veiligheidsbewijsvoering

processen, zoals eisenbeheer, projectfasering,
ontwerpreviews, configuratie management,

• Inrichten van auditprocessen voor toetsen op
veiligheid

test & integratie
• Ondersteuning bij het leveren van veiligheids-

• Vaststellen van acceptabele verificatiemethodes
om de veiligheid aan te tonen

bewijsvoering, zoals aantonen conformiteit met
toetskader veiligheidsbeambte en samenstellen
tunnelveiligheidsdossier

voor u als Tunnelbeheerder
• Inrichten van beheer- en onderhoudsprocessen

voor u als Opdrachtnemer
• Ontwikkelen van systeemarchitectuur en integratie

en -organisatie
• Strategische advisering over de rol van

• T oepassen van de RWS tunnelstandaard in uw

de tunnelbeheerder in de aanleg fase, ter

project, teneinde werk te besparen
• Inrichten en uitvoeren van verificatie en validatie

voorbereiding op overdracht en openstelling
• Procesinrichting voor het blijvend aantoonbaar

• Inrichten van ontwerp- en management-

houden van de tunnelveiligheid, d.m.v.
configuratie management, storingsregistratie,
interne audit processen

ADSE track record in wegtunnels

• Ondersteuning bij het leveren van veiligheids-

Rijkswaterstaat

bewijsvoering, zoals aantonen conformiteit met

• Strategische advisering Taskforce Tunnels

toetskader veiligheidsbeambte en samenstellen

• Totstandkoming Systeem Specificatie

tunnelveiligheidsdossier

en Systeem Ontwerp van de Landelijke
Tunnelstandaard
• Verificatie en validatie van de Landelijke
Tunnelstandaard release 1.2

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Kroon, Technical consultant tunnels
e-mail: martin.kroon@adse.eu

• Totstandkoming Werkwijze Aanleg Tunnels
en Generieke Proceseisen TTI
• Reviews en audits op tunnelprojecten
Veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat
• Strategische advisering bij inrichting
Toetskader
• Inrichten beheer van Toetskader
Veiligheidsbeambte Provincie Noord Holland
• Advisering t.a.v. inrichten verificatieprocessen
• Beoordelen van veiligheidsbewijsvoering

-

ADSE is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau.
Met ruim 80 medewerkers zijn wij actief in de Aerospace,
Infrastructuur en Railtransport en Defensie markt. Als
veelzijdige en gedreven dienstverlener vindt U ons waar een
systematische aanpak en technisch inzicht cruciaal zijn voor
procesverbetering, systeemontwikkeling en efficiency.
We bedenken, structureren, nemen uit handen en letten
steeds op verbetering. Van advies tot uitvoering vinden we
samen met de klanten oplossingen.
Onze kracht ligt in de specificatie, integratie en verificatie van
technische oplossingen en het daarbij behorende technisch
project management. Met name daar waar veiligheid,
betrouwbaarheid en kostenoptimalisatie centraal staan.
Daar hebben we de mensen en methodieken voor.
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