Snelwegen overkappen en
lucht behandelen
Beschrijving innovatie

Onderzoeksvraag

Door delen van een snelweg te overkappen met een lichtgewicht constructie
van kunststof of glas wordt de directe omgeving van de weg beschermd tegen
luchtverontreiniging; deze kan alleen via de ‘tunnelmonden’ in de omgeving komen.
Voordeel van zo’n lichte overkapping: deze is goedkoper dan een traditionele tunnel en
ook veel beter bereikbaar bij calamiteiten. Aangezien juist in tunnels de concentraties
schadelijke stoffen hoog zijn, onderzoekt het innovatieprogramma in deze pilot de
combinatie van een (lichtgewicht) overkapping/tunnels mét een afdoende behandeling
van de vervuilde lucht.
De onderzoeksvraag is tweeledig:
• Zijn lichtgewicht overkappingen constructief deugdelijk, duurzaam, veilig en
economisch haalbaar?
• Welke technieken bestaan voor het behandelen van de vrijkomende lucht en wat
zijn de kosten hiervan?
De uitvoering van dit project gebeurt in vier fasen.

Fase 1

Informatie verzamelen
Aan drie partijen is opdracht gegeven om binnen hun systeem een constructie te
ontwikkelen die voldoet aan alle veiligheidseisen en overige eisen (landschappelijke
inpassing, recycling, luchtkwaliteit intern, etc).

Fase 2

Opstellen besluitvormingsmatrix/afroomstrategie
In deze fase is de reeds verzamelde informatie verder toegankelijk gemaakt in de
vorm van een matrix. In deze matrix is de kosteneffectiviteit (modelberekeningen) van
verschillende configuraties overkappingen en luchtbehandeling gekoppeld aan een
specifiek luchtprobleem in kaart gebracht. De matrix is bedoeld om te kunnen zien in
welke situatie een overkapping mogelijk zinvol is en welke luchtbehandeling is aan te
bevelen. De matrix is naar verwachting voorjaar 2008 beschikbaar.

Fase 3

Praktijkproef
Begin 2008 wordt met een technisch haalbaarheidsonderzoek de mogelijkheid voor
een praktijkproef onderzocht. Bij gebleken haalbaarheid wordt deze proef in 2008
uitgevoerd.

Fase 4

Implementatiefase
In deze fase wordt op basis van de resultaten van het gehele project een
implementatieadvies gegeven.

Resultaten

In het rapport, inclusief een zeer ruime documentatie, wordt ingegaan op de kennis van
dit moment op het gebied van overkappingen en luchtbehandeling bij tunnels (zowel
verspreiding als reiniging). Het rapport is in september 2007 gepubliceerd.

Verwachte toepasbaarheid

Bij positieve resultaten kunnen op plaatsen, waar de Europese normen voor
luchtkwaliteit naar verwachting ook in de toekomst niet gehaald worden (hot spots),
weggedeelten worden overkapt en voorzien van een goede luchtbehandeling.
Luchtbehandeling kan ook in bestaande situaties (parkeergarages en tunnels) toegepast
worden.

