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Tunnels en Ondergronds Bouwen

Informatie over 225 km autosnelweg, 
waarvan 29,5 km verdeeld over 23 
tunnels, circa 300 camera’s en rond de 
100.000 fysieke datapunten, werd 
continu in het systeem (AutomationX 
DCS) ingevoerd, verwerkt en bedienbaar 
helder en overzichtelijk gepresenteerd. 
De koppeling met de twee onderliggende 
bewakings- en bedieningsstations in de 
plaatsen Wolfsberg en Villach gebeurde 
volgens het IEC 60870-5-104-protocol. 
De regio Klagenfurt met z’n negen 
tunnels en ondergrondse tracé’s werd 
besturingstechnisch kompleet nieuw 
vormgegeven: circa 80 serverapplicaties, 

12.000 fysieke datapunten, koppeling 
met systemen van andere merken via 
RS232,RS485, IEC 60870-5-104 en SNMP 
interfaces.
Dit was de basis voor een meervoudige, 
tunneloverkoepelende actiemogelijkheid. 
Eén van de grootste voordelen daarvan 
was de centralisering van een aantal 
installaties in één besturingssysteem. 
Daarbij werd de grootste aandacht 
gegeven aan een, in alle tunnels gelijk-
soortige, ordening en navigatie in de 
manier van werken.
Verder biedt de applicatie een nuttig 
overzicht van alle verkeerssituaties en 

installatierelevante omstandigheden. 
Omdat de gezamenlijke installaties met 
slechts één automatiseringssysteem voor 
alle niveaus gerealiseerd werd, biedt het 
veel flexibiliteit met het oog op besturings- 
en visualiseringsoplossingen, ook als het 
gaat om toekomstige uitbreidingen.

Plotseling optredende gebeurtenissen, 
zoals bijvoorbeeld het openen van een 
noodkabinedeur of het afgaan van een 
brandmelder, kunnen op een grote 
videowand van 35 m2 per camera-inscha-
keling van het betreffende verkeersge-
bied worden getoond. En via akoestisch 

Tunnelautomatisering 

Centrale bewaking van 
23 Oostenrijkse tunnels 

Opdracht was om alle tunnelsystemen (23 tunnels) in het gebied van de provincie 
Kärnten, die gedeeltelijk al geautomatiseerde besturingen hadden, samen met de 

installatiebediening in een hiërarchisch hogere, overkoepelende centrale besturing 
onder te brengen. In tegenstelling tot de moeizame verhalen van Nederlandse 

tunnelprojecten is dit project zonder problemen succesvol uitgevoerd.
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alarmsignaal en in heldere tekst worden 
gemeld.
De operator kan op een van beide 
achtvoudige multimonitorbedienplaat-
sen in een van de 430 procesbeelden de 
verlangde actie in gang zetten of zich  
via de overeenkomstige systemen met de 
hulpdiensten in verbinding stellen.
Om het bedienen voor de operator 
gemakkelijker te maken en tevens 
daarmee de zekerheid te verhogen, 
werden gezamenlijke veiligheidsrele-
vante inrichtingen van de tunnels, zoals 
verkeersinstallaties (verkeerslichten, 
wisselverkeerssignalering en digitale 
informatieborden), verlichtingsinstalla-
ties (tunnel- en wegverlichting) en 
beluchting (brandmeldinstallaties en 
beluchters), automatisch met zeer 
nauwkeurig gedefinieerde toestand-
schakelingen, zogenoemde verkeers-
programma’s gestuurd en geregeld.
Door de centralisering van het hele 
systeem is het verder mogelijk om, 
installatie-overkoepelend, verschillende 
schakelcombinaties te definiëren, op te 
slaan en weer op te roepen. Ter verdere 
ondersteuning van de operators biedt het 
systeem een hele reeks tools, zoals 
trends, journaal, webreports, helpdesk, 
playback manager en alarmering op 
afstand. Met de playback manager 
kunnen gebeurtenissen uit het verleden 
worden teruggehaald voor nadere 
analyse. De helpdesk kan de operator 
gebruiken om alle relevante data op te 
roepen. Zo kan hij in geval van een 
calamiteit een procedure oproepen van 
de te nemen acties. Of in geval een 
storing, alle relevante data van het 
onderhavige product en een lijst van 
personen/bedrijven die hierover  
geïnformeerd moeten worden.
De opdracht is binnen slechts veertien 
maanden (en binnen budget) voltooid. n

Thomas Mühlehner, AutomationX

Projectgegevens
Project:  centrale bewaking en bediening van 23 tunnels en 225 km snelweg in Oostenrijk
Opdrachtgever: ASFiNAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Doelstelling: centrale bewaking van de gezamenlijke autosnelwegen in de provincie Kärnten
Bijzonderheden: ombouwen terwijl het verkeer gewoon doorrijdt, en afbouwen bestaande systemen
Projectperiode: juli 2008-september 2009
Leverancier systeem: 4ProcessMation, Rotterdam (Importeur van AutomationX systemen voor de Benelux ); levering van de 

procesautomati serings-componenten, applicatie-programmering van de visualisering, installatie van de tunnel-
besturingen, integratie van andere tunnel- en verkeerssystemen, in bedrijfstellen

Uitvoering: 4Processmation samen met de Oostenrijkse firma Duerr, de overkoepelende technische aannemer 

Scadabeeld van de verkeersregelinstallatie in een van de tunnels

Overzichtsbeeld van de hele regio Kärnten en alle tunnels en snelwegen

Scadabeeld van een stuk snelweg met een opstopping op beide weghelften
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automatically better!

Houdt u zich bezig met industrial automation voor
continu processen of discrete produktie? Als u ons 

aan tafel uitnodigt, haalt u 
35 jaar kennis en ervaring 
in huis.  We werken samen 
met 5 partners, waaronder 
ePosC.  Elk specialist op zijn 
vakgebied. Samen kunnen we  
alle projecten aan, grote en 
kleine. Reken daar maar op:

•Products                    
•Systems                  
•Consulting                       
•Systems integration         
=hard en software                          
•Turn-key projects            
•Service & onderhoud        
•Training en simulatie

En dat alles met 
One-stop shopping!

Concreet praten we over opval-
lende oplossingen met: PLC, DCS, SCADA, OTS, MES, 
APC, HMI, historians, APS (real-time planning en 
scheduling software) video monitoren, video walls en 
meer…. Over komponenten,  en  systemen. Voor de 
militaire industrie, traffi c control (tunnels), infrastruc-
tuur sector, energie sector en de industrie.
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