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Doelstellingen en
opdrachten

Doelstellingen AWV
•

Bereikbaarheid:
“De bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen”

•

Toegankelijkheid:
“Iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen en daardoor deel te nemen
aan het maatschappelijke leven”

•

Verkeersveiligheid:
“De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op het verminderen van
het aantal verkeersslachtoffers”

•

Verkeersleefbaarheid:
“Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren”

•

Inperken van schade aan natuur en milieu
“De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe”.
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Cijfers

Budget 2020
• Regulier onderhoud: 153.189.000 euro
• Investeringen en structureel onderhoud: 297.277.000 euro
• Fietsfonds: 10.000.000 euro
• Kabelnetwerk: 2.000.000 euro
• Beschikbaarheidsvergoedingen: 102.448.000 euro
• Doorstroming openbaar vervoer: 32.000.000 euro
• Kilometerheffing: 110.000.000 euro

Personeelscijfers 1/12/2020

Geplande
investeringen
op vlak van EMen
ICT-infrastructuur

Relanceplan
•

4,3 Miljard euro vrijgemaakt voor relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’

•

885 miljoen euro voor Mobiliteit en Openbare Werken

•

Focus op:
•
•
•

•

Duurzaamheid
Fiets
Verkeersveiligheid

Heel wat uitdagingen en middelen op EM-vlak
•
•
•

Verledding van de openbare verlichting: 90 miljoen euro
Uitrol van laadinfrastructuur: 15+15 miljoen euro
Conflictvrij maken van verkeerslichtenregelingen: 20 miljoen euro

Systemen en technieken dynamisch
verkeersmanagement
• Instandhouding en beperkte uitbreiding van meet- en observatiesystemen
•
•

Meetlussen
Camera’s

• Plaatsen van dynamische signalisatie
•
•
•

Basiswegvakmanagement (Variabele informatieborden langs wegkant)
Wegvakmanagement (spitsstroken)
Mobiele filebeveiliging en –detectie bij wegenwerken

• Communicatie met het VVC (Vlaams Verkeerscentrum) en VTC (Vlaams Tunnel- en
Controlecentrum)
•
•

Glasvezelnetwerk
Draadloos

Verruimen blik naar ITS en C-ITS

Systemen en technieken dynamisch
verkeersmanagement
• Geplande investeringen GIP 2021:
•
•
•

Dienstenzones: plaatsen van camera's - € 1.340.000
Dynamische zone 30 in functie van de verkeersveiligheid - € 525.000
Dynamische signalisatie
• Spitsstrook E314 Wilsele - Aarschot - € 2.000.000
• Basiswegvakmanagement E17 Kortrijk-Oost - Aalbeke - € 2.440.000

• Geplande aanbestedingen 2021:
•
•
•

Dienstenzones: plaatsen van camera's
Raamcontract nieuwbouw en onderhoud camera’s langs autosnelwegen
Raamcontract onderhoud van servers voor dynamisch verkeersmanagement

Handhaving
•

Trajectcontrole op A-, R- en N-wegen
•
•

•
•

•

Ook voor beveiliging langlopende werven
Realisaties:
•
206 trajectcontroles gerealiseerd
•
> 100 in verschillende fasen van realisatie
Publicatie voor nieuwe opdrachtencentrale ANPR gepland in voorjaar 2021
Geplande investering in 2021: 11.275.000 euro

Roodlicht-snelheidscamera’s
•Digitalisatie analoge flitspalen, beveiliging werven
•Nieuw contract gegund eind 2020
•Geplande investeringen in 2021: 3.465.000 euro

•

Installaties inbreuken zwaar vervoer
•
•
•

Structurele vernieuwing van installaties voor controle op respecteren van tussenafstanden, op
inhaalverbod en overlading
Nieuw contract gegund eind 2020
Geplande investering in 2021: 2.000.000 euro

Innovatie en C-ITS
(Coöperatieve Intelligente Transport Systemen)
●

PIO Projecten
●
●

●

Elsa: door AI ondersteunde strooibeslissingen; weldra publicatie lastenboek
Wakanda: data van mobiele werven bij planning en realtime inwinnen en multi-functioneel
ontsluiten

Drones, AI en hergebruik camera-beelden
●
●
●

We onderzoeken de mogelijkheden en meerwaarden van de inzet van drones om de realisatie
van onze strategische doelstellingen een boost te geven
We zetten meer in op Artificiële Intelligentie
We bekijken hoe we nieuwe of reeds beschikbare camera-beelden extra functionaliteiten
kunnen geven, zonder de privacy te schenden.

Mobilidata
•

Eerste programma met het oog op grootschalige realisatie van C-ITS in
Vlaanderen:
•
•

•

Missie:
•
•
•

•

Bouwt verder op ervaringen en lessons learnt van C-Roads, InterCor, Concorda, Socrates,...
Geïnspireerd op Talking Traffic Nederland
Verkeersveiligheid
Doorstroming
Uitstoot

Hoe:
•
•
•

Realisatie duurzame data-infrastructuur
Stimulatie gebruik data in innovatieve apps
Creatie ecosysteem

Mobilidata (2)
•

Pijlers:
•
•
•

•

Partners:
•
•
•
•

•

Agentschap Wegen en Verkeer
Dept. Mobiliteit en Openbare Werken
Dept. Economie, Wetenschap en Innovatie
imec

Looptijd:
•
•

•

Diensten obv geconnecteerde verkeerslichten
Andere C-ITS diensten
Kleiner luik: Onderzoek en Ontwikkeling

5 jaar
Begin 2019 gestart

Budget:
•
•

29 mio€ jaar waarvan AWV in 2021 9 mio€ voorziet
Aanbestedingen vanaf medio 2020

Mobilidata (3) - aanbestedingen
•

Consultancy:
•
•

•

VWT/INN/2020/001
Deadline indienen kandidaturen was eind 16 september 2020

iVRI - TLC (wegkantapparatuur):
•
•
•

VWT/INN/2020/011
Raamovereenkomst als opdrachtencentrale met mini-competities, life-time onderhoud
Deadline offertes met het oog op de raamovereenkomst was 19 oktober 2020

Mobilidata (4) - aanbestedingen
•

iVRI - RIS en ITSapp (verkeersregeling in de cloud):
•
•
•

•

VWT/INN/2020/012
Raamovereenkomst als opdrachtencentrale met mini-competities, Software as a Service met
resultaatsverbintenis
Deadline offertes met het oog op de raamovereenkomst: 13 januari 2021

Project A - Core
•
•
•
•
•
•

VWT/INN/2020/016
IT architectuur van back- en front-end, data-inwinning en -verrijking, use-cases,
gebruikersapplicaties, …
Integratie
Ontwikkeling - Ingebruikname - Exploitatie
Concurrentiegerichte Dialoog
Deadline aanvragen tot deelneming: 22 december 2020

Data Task Force
Proof of Concept
•

Safety Related Traffic Info (SRTI)
•
•
•
•

Onderzoeken bruikbaarheid van in-car data voor minimale veiligheids gerelateerd verkeers info
Aanvullend aan de reeds bestaande SRTI dienst van het Verkeerscentrum
Partners: BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Here, TomTom + lidstaten
Gerelateerd aan DR 886/2013 (EC) voor SRTI

Verhogen tunnelveiligheid
•

Raamovereenkomsten
•
•

•

Renovaties
•
•
•
•
•

•

•

Nieuwbouw en renovatie van EM uitrusting in pompstations, aanbesteding in 2021
Vernieuwing van UPS installaties in diverse tunnels, aanbesteding in 2021
Bouwkundige sanering Leonardtunnel (beton, wegdek,...) aanbesteding begin 2021
Totaalrenovatie Beverentunnel in voorbereiding, aanbesteding eind 2021/begin 2022
Totaalrenovatie Vierarmentunnel in voorbereiding, aanbesteding 2de helft 2021
Waaslandtunnel: revisie van ventilatoren, aanbesteding voorjaar 2021
St Anna tunnel:
• elektrische vernieuwing van de liften, aanbesteding lopende
• Mechanische vernieuwing van de liften, aanbesteding in 2021
Lopende aanbestedingen:
• Kennedytunnel: Vernieuwen verlichting en wandbekleding
• Vernieuwen ventilatie in Craeybeckxtunnel
• Nieuwe vluchtdeuren in Tijsmanstunnel

Voorziene investeringsbudget op GIP in 2021 voor tunnels : 25 mio €

Investeringen verkeerscentrum
• Technische uitbouw Verkeerscentrum ivm verkeersmanagement, tunnel- en
verkeersveiligheid en technische bewaking infrastructuur
• Integratie tunnelveiligheidssystemen en verkeerssturingssystemen Verkeerscentrum
• Integratie van bijkomende tunnels en systemen op het geïntegreerd afstandbewaking- en
bedieningssysteem van het verkeerscentrum
• Verbetering systemen voor intelligente alarmafhandeling en scenario-ondersteuning
• Automatische incidentendetectie
• Vernieuwing/Upgrade van de huidige systemen in het kader van business continuity,
ICT-security…

• Voorziene bedrag in 2021: circa 5 miljoen euro: voornamelijk vastleggingen op
lopende contracten

Netwerk
• Wat
• Netwerk in beheer van AWV gebaseerd op eigen “Vlaams glas”
• Communicatie-oplossingen voor alle overheidstoepassingen voor wegen- en waterwegbeheer
• Verdere uitbouw van performant transportnetwerk voor alle beleidsdomeinen, universiteiten en
hogescholen

• Wegwerken missing links in “Vlaams glas”
• Lopende uitbreidingen
• Toekomstige uitbreidingen: N19 Kasterlee tot Turnhout Ring, E19 Noord Loenhout tot grens, A13
(E313) Hasselt tot Tongeren (grens Waals gewest), E40 voorbij Haasrode

• Verhogen performantie en security ip-telematicanetwerk
• Verdere uitbouw in functie van de toepassingen
• Rol van het netwerk in de toekomst, in kader C-ITS
• Voorzien in 2021
• 5 à 6 miljoen euro: voornamelijk vastleggingen op bestaande contracten
• vernieuwen raamcontracten voor transportnetwerk en voor ip-telematicanetwerk
• opmaak van nieuwe raamcontracten voor aanleg glasvezel en voor onderhoud teletransmissienet

Actieplan verkeerslichten
• Verhogen doorstroming en veiligheid
• Maximaal conflictvrije lichtenregeling
• Dynamischer en flexibeler inspelen op de actuele verkeerssituatie

• Inzetten van meer detectie (lussen, radar, drukknoppen…) en gebruik uitgebreide
verkeersdata
• Gestart in 2016
• Streefdoel: 125 kruispunten per jaar
• Extra middelen via relanceplan om actieplan versneld uit te rollen komende jaren
(2021-2022)

Wegverlichting: ombouw naar LED
•

Doelstellingen
•
•

•

Autosnelwegen
•
•

•

Ombouw volledig patrimonium naar LED tegen 2030
Terugdringen energieverbruik in het kader van de klimaatdoelstellingen
Project in uitvoering voor ombouw NaLP lampen (2018-2023)
Ombouw NaHP lampen dient nog opgestart te worden

Gewestwegen
•
•

•

1ste stap: analyse van financieringsmogelijkheden in samenwerking met Vlaams Energie Bedrijf
(VEB)
Conclusies:
•
Besparing 35% tot 50 % (vaste of variabele dimming)
•
Positieve business case voor ombouw
•
Gemengde ombouw is voordeligst (NaLp en NaHp)
•
Hogere winst bij snellere ombouw
Middelen ter beschikking gesteld via relanceplan

Wegverlichting: ombouw naar LED
•

Ombouw gewestwegen
•
•
•
•

Aanbestedingstraject in voorbereiding
Aankondiging opdracht: voorjaar 2021
Start uitvoering: zomer 2021
Opdracht (nog in opmaak dus onder voorbehoud):
• 1 contract voor gans Vlaanderen (geen percelen)
• Voorwerp van de opdracht:
• Ombouw naar LED + onderhoud tijdens waarborg
• Lokale afstandsbewaking en -bediening wordt voorzien
• Vervangen van klemmenblokken indien nodig
• Ad hoc vervanging van vetuste masten (geen structurele verwijdering of
vernieuwing)
• Ombouw zo snel mogelijk (streefdatum: eind 2024)
• Veel aandacht voor inventarisatie en inspectie

Energieprojecten
•

Actieplan energie-efficiëntie voor de Vlaamse Overheid:
•
•

•

Vermindering energiebudget grootverbruikers Vlaamse Overheid
•
•

•

Jaarlijkse reductie van 2,09% op primair energieverbruik vanaf 2017 t.e.m. 2020
Jaarlijkse reductie op primair energieverbruik van 2,50% vanaf 2020
periode 2017-2020: jaarlijkse vermindering energiebudget met 2,09%
periode 2021-2024: jaarlijkse vermindering van 2,5%

inzetten op hogere energie-efficiëntie, energie-opwekking
Huidige initiatieven:
•
•
•
•
•

Ombouw openbare verlichting naar LED
Opmaak energiebeleidsplan
Uitrollen van laadinfrastructuur (middelen vanuit relanceplan)
Plaatsing windmolen in combinatie met zonnepanelen
...

BIM
• De ObjectTypenBibliotheek (OTL) is goedgekeurd als Vlaamse Open Datastandaard
• Graduele uitrol van BIM en OTL conforme data- en informatieuitwisseling in de
bestekken
• AWV werkte mee aan de webinar en e-learning van AGORIA
“Getting started with BIM: Hoe BIM-conform werken?”

Vragen en
uitnodiging
• Van harte welkom
Breng een bezoek aan AWV op het terrein
• Vragen?
• verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaa
nderen.be

