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Voorwoord

.............................................................................................

Demografische ontwikkelingen, sociaal-economische factoren en de ruimtelijke
ordening hebben er de laatste jaren toe geleid dat mensen vaker en over
langere afstanden reizen. De auto maakt dat mogelijk. Het openbaar vervoer
blijft achter bij de mobiliteitsontwikkeling en de verplaatsingspatronen. Het
proces waarbij stad en regio functioneel meer en meer een eenheid vormen, zet
de komende decennia door. Om niet volledig afhankelijk te worden van de
auto, en om de steden leefbaar te houden, moet in openbaar vervoer worden
geïnvesteerd. Het openbaar vervoer moet veranderen, de kwaliteit moet
omhoog en er moet veel meer in de vervoerbehoeften van de reiziger worden
voorzien. Lightrail, het koppelen van stedelijke en regionale rail, waarmee
stadscentra en regio naadloos verbonden worden, kan in een aantal gevallen
een oplossing voor mobiliteitsproblemen zijn. Er zijn in dat kader verschillende
lightrailprojecten in ons land in studie. In de landen om ons heen is men verder.
Daar zijn reeds systemen gerealiseerd of in aanleg. Vaak kiest men daar voor
relatief goedkope en redelijk voor de handliggende oplossingen. Bovendien
blijkt, als men zich in de historie van de railtechniek verdiept, dat vele
oplossingen al jaren geleden zijn toegepast. Wij kunnen daarvan leren.
Met name bij de eerste lightrailprojecten in Europa, en dan met name in
Manchester en Karlsruhe, heeft men getracht stedelijke en regionale, soms zelfs
nationale, railinfrastructuur eenvoudig te verbinden en technische hindernissen
te nemen door de oplossingen binnen het voertuig te zoeken.
Dit laatste vormde een belangrijke aanleiding voor het onderzoek dat nu voor u
ligt. Door uit te gaan van de bestaande infrastructuur is bekeken in hoeverre
mogelijke technische knelpunten bij lightrailprojecten in het ontwerp van een
railvoertuig konden worden opgelost. In dit onderzoek is geprobeerd om veel
technische kennis bij elkaar te brengen en er een aantal bepalende factoren
voor lightrail uit te lichten. Dit met het doel om een leidraad te bieden in een
vroeg stadium van projecten, waardoor de belangrijkste technische knelpunten
sneller naar voren komen. Hoewel we van mening zijn dat dit zeker is gelukt,
beschouwen we dit document niet als dé leidraad op technisch gebied. We
nodigen dan ook iedereen uit om via het Kenniscentrum Light Rail feedback en
aanvullingen te geven op onderwerpen die in dit rapport worden aangesneden.
Zoals gezegd bevat het rapport enorm veel technische kennis, die vooral vanuit
de hoofden van mensen in dit document terecht is gekomen. Er is dan ook een
aantal personen die bedankt moet worden voor hun inbreng in het onderzoek,
in het bijzonder zijn dit: Leo Haring, Hans van der Stok, Sjaak Doornekamp, Jan
Termorshuizen, Harry Hondius, Rob Vork, Drewin Nieuwenhuis en Frank van
Vliet. Tenslotte willen wij ook de leden van het projectteam bedanken voor hun
inzet en inbreng tijdens het onderzoek.
Rotterdam, 20 mei 2002,
Roel Koolen en Peter van der Wilk.
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1 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
........................................................................................

1.1 Achtergronden en aanleiding

De laatste jaren is er op stadsgewestelijk niveau de noodzaak ontstaan om
innovatiever met het openbaar vervoer om te gaan. Dit heeft onder andere
geresulteerd in diverse lightrailplannen. Lichtrailsystemen dragen bij aan de
kwaliteit van het openbaar vervoer, ondermeer door een ‘schakel’ uit de
verplaatsingsketen weg te nemen. Door één en hetzelfde voertuig gebruik te
laten maken van meerdere typen railinfrastructuur (trein, (snel)tram of metro)
kunnen directe verbindingen gerealiseerd worden vanuit de regio naar de
activiteitencentra van de steden. Om de realisatie van lightrailplannen kansrijker
te maken zou gekeken moeten worden naar kostenefficiënte oplossingen, die
passen bij het karakter van onze stedelijke regio’s.
Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op de elementen die bij
railvoertuigen een rol spelen, en om te komen tot combinaties van die
elementen die leiden tot kostenefficiëntere lightrailprojecten. Het principe
bestaat eruit kostbare infrastructuurinvesteringen te vermijden door oplossingen
met name in het voertuig te zoeken.
Bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) is in dit verband de volgende
probleemstelling gehanteerd: "welk voertuig maakt het mogelijk om vanaf een
spoorlijn een fysieke koppeling te maken met een stedelijk railnetwerk, waarbij
te overbruggen problemen zoveel mogelijk in het voertuigontwerp zijn
opgelost, zodat kostenefficiëntie op het totale project kan worden behaald?”
Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Adviesgroep voor verkeer en vervoer,
(AGV) en Holland Railconsult (HRC). Het rapport is tot stand gekomen door
middel van literatuurstudie, workshops en interviews en analyse van de
verzamelde informatie.
Voor het ontwerp van het railvoertuig geldt een aantal uitgangspunten die
bepalend zijn voor het programma van eisen:
•= het voertuig maakt zowel gebruik van regionale spoorlijnen als van
stedelijke raillijnen;
•= het voertuig geeft voor de reiziger een beter OV-product door het
wegvallen van een overstap, comfort bij in- en uitstappen (gelijkvloers) en
tijdens de rit;
•= het voertuig is geschikt voor zowel stads- als regionaal vervoer;
•= het railvoertuig is ruimtelijk inpasbaar (zowel in de stedelijke omgeving als
op de verschillende typen railinfrastructuur);
•= er wordt slechts beperkt nieuwe infrastructuur aangelegd, het voertuig
maakt gebruik van bestaand geëlektrificeerd of niet-geëlektrificeerd spoor.
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1.2 Toepassingsgebieden

De geselecteerde toepassingsgebieden voor de studie betreffen combinaties van
bestaande spoorlijnen met bestaande of nieuwe (snel)tramlijnen en metrolijnen
in de stad, met de mogelijkheid van samengebruik met ander treinverkeer. De
letter/cijfer-combinaties in de tabel corresponderen met beschrijvingen elders in
het rapport.
...................................
Tabel 1.1
Mogelijke toepassingsgebieden voertuig

Combinaties
Bestaande
Stedelijke
spoorlijn
Raillijn
Trein,
geëlektrificeerd

(Snel)tram

Metro
Trein, nietgeëlektrificeerd

(Snel)tram

Situatie

Samengebruik
Volledig
Met
Geen
G/IC

Nieuw

A1

B1

C1

Bestaand

A2

B2

C2

Bestaand

A4

B4

C4

A5

B5

C5

Nieuw

Voor de koppeling van (snel)tramwegen aan spoorwegen is een en ander
gemakkelijk voor te stellen. Deze koppeling heeft alleen zin als dit leidt tot een
betere benutting van een spoorweg (in aantallen reizigers). De metro vormt een
aparte categorie. Bij koppeling van (bestaande) spoorwegen aan de metro zal
altijd geëlektrificeerd worden. De grote aantallen reizigers die een metrobedrijf
noodzakelijk maken doen elektrificatie van regionale spoorlijnen rendabel
worden. Bij kleine aantallen reizigers is koppeling van spoor aan metro niet
zinvol, omdat dan slecht bezette regionale voertuigen onnodig capaciteit van
de kostbare metro-infrastructuur bezetten.
Koppeling van stedelijke en regionale infrastructuur kan leiden tot
samengebruik van die infrastructuur. Een viertal situaties van samengebruik is te
onderscheiden:
•= volledig samengebruik van de spoorweg, inclusief perrons:
•= samengebruik van de spoorweg met goederen/intercity’s, maar niet van
dezelfde perrons;
•= samengebruik van de stedelijke raillijn door lightrailvoertuigen met trams of
metrovoertuigen met gezamenlijk gebruik van alle haltes;
•= samengebruik van de stedelijke raillijn door lightrailvoertuigen met trams of
metrovoertuigen zonder met gezamenlijk gebruik van haltes.
Daarnaast is er “mono-gebruik”:
•= op de spoorlijn rijden geen zware treinen meer; alleen nog
lightrailvoertuigen;
•= op de tramlijnen rijden alleen lightrailvoertuigen, geen trams.

1.3 Technische ontwerpaspecten

Het onderzoek richt zich op het voertuig in samenhang met de infrastructuur.
De volgende elementen zijn in beschouwing zijn genomen:
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•=

•=

•=

•=
•=

de afmetingen van het railvoertuig en de baan en bovenbouw van de
railinfrastructuur moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen daarbij zijn:
profiel van vrije ruimte, afmetingen voertuig, afmetingen infrastructuur,
minimale horizontale en verticale boogstraal, aslast en spoorwijdte;
de materieelprestaties van het voertuig en het gebruik van de infrastructuur
moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen zijn: aanzetversnelling,
remvertraging, maximumsnelheid en maximaal te berijden helling. Zowel
het voertuig als de infrastructuur leggen beperkingen op (snelheid,
capaciteit) aan de exploitatie op spoorwegen. Daarnaast heeft deze relatie
invloed op de veiligheid en het comfort van het voertuig;
de tractie-energievoorziening van het voertuig en de stroomvoorziening via
de bovenbouw moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen zijn:
spanningssysteem, energievoorziening en aandrijving. Een railvoertuig
zonder eigen energievoorziening (i.c. elektrische tractie) zal zijn stroom via
de bovenbouw van de infrastructuur moeten betrekken (bovenleiding of
derde rail);
de wielen van het voertuig en het spoor moeten op elkaar aansluiten.
Kernbegrippen zijn: railprofiel, wielprofiel en wieldiameter;
de veiligheid van het voertuig wordt bepaald door het voertuig zelf, de
baan en de bovenbouw. Vanwege de diverse elementen die met veiligheid
te maken hebben kan veiligheid worden opgesplitst in beveiligingsysteem,
(kernbegrippen beveiliging en detectie), beheersing (kernbegrippen
verkeersleiding en communicatie) en veiligheid voertuig (kernbegrippen
detectie en botssterkte en integrale benadering van de veiligheid).

De uitkomsten uit deze inventarisatie bevat de kern van het onderzoek en
vormt de basis voor de in dit rapport geformuleerde conclusies. Uit de
inventarisatie blijkt dat ontwerptegenstrijdigheden optreden wanneer naar één
“standaard”voertuig wordt gezocht voor zowel regionaal spoor als stedelijke
rail. Deze constatering leidt tot de introductie van tweetal voertuigconcepten,
waarbij tevens bekeken is in hoeverre de railvoertuigindustrie kan voldoen aan
de ontwikkeling en vervaardiging van deze concepten.

1.4 Ontwerptegenstrijdigheden

De technische ontwerpaspecten hebben betrekking op het belangrijkste
uitgangspunt, namelijk dat het voertuig zowel gebruik maakt van de regionale
spoorwegen (in combinatie met zware treinen), als van stedelijke raillijnen. Het
aspect van de ruimtelijke inpasbaarheid in de stad vormt de grootste
tegenstrijdigheid met het aspect van koppelen van regionaal en stedelijk
railvervoer.
De ruimtelijke inpasbaarheid vertaalt zich bijvoorbeeld in de mogelijkheid om in
de stad op maaiveldniveau door een (winkel)straat te rijden en te halteren.
Smalle lagevloervoertuigen lenen zich hier het beste voor. Er ontstaan dan geen
ruimtelijke of fysieke barrières door haltes en het voertuig is gemakkelijker in te
passen in het straatprofiel dan een breed voertuig. Op het regionale spoor
echter functioneert juist een breed voertuig met een hoge vloer het beste
vanwege de hoogte van de perrons en vanwege de afstand tussen het spoor en
het perron (profiel van vrije ruimte NS).
We spreken hier dan ook over een tegenstrijdigheid, aangezien de technische
eisen die bij het gebruikmaken van de verschillende infrastructuur (spoor versus
stedelijke rail) gecombineerd met de gebruikseisen voor de stedelijke omgeving
worden gesteld binnen één voertuig vrijwel geen éénduidige oplossing kennen.
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De ruimtelijke inpasbaarheid kent naast afmetingaspecten eveneens een
milieucomponent. Vanwege de wens van vele stadsbesturen om - zeker in een
binnenstedelijke omgeving – een vermindering van geluid- en stankoverlast te
realiseren wordt van OV-voertuigen eveneens een bijdrage verwacht aan deze
doelstelling. Dit houdt in dat oplossingsrichtingen voor die verschijningsvormen
waar niet-geëlektrificeerde spoorlijnen een rol spelen tegenstrijdigheden
kunnen opleveren (diesel versus elektrisch).
Bovendien speelt bij samengebruik de veiligheid een belangrijke rol. Vanwege
het (nog) ontbreken van op lightrailtoepassing toegesneden
veiligheidsvoorschriften, worden aan de inzet van lightrailmaterieel
veiligheidseisen gesteld die ook aan de inzet van spoormaterieel worden
gesteld. Als dit, bijvoorbeeld, inhoudt dat lightrailvoertuigen veel zwaarder
moeten worden uitgerust, dan is duidelijk sprake van een
ontwerptegenstrijdigheid. Daarbij lopen de eisen, en daarmee de kosten, al
gauw op.
De geconstateerde tegenstrijdigheden blijken aldus met name een rol te spelen
bij de volgende ontwerpaspecten:
•= voertuigbreedte;
•= vloerhoogte in combinatie met perronhoogte;
•= veiligheid;
•= wiel-/rail geometrie;
•= aandrijving.
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat van de genoemde onderzoeksaspecten
slechts een beperkt aantal aan te duiden is met een duidelijk onderscheid ten
aanzien van een voertuigconcept:
•= ontwerptegenstrijdigheden (breedte, vloerhoogte in combinatie met
perronhoogte);
•= aspecten waarbij technische uitwerking kan, maar waarbij duidelijke keuzes
gemaakt moeten worden (wiel/rail geometrie, aandrijving, tractieenergievoorziening);
•= aspecten die te maken hebben met (het ontbreken van) specifieke wet- en
regelgeving (veiligheid).
De overige ontwerpaspecten kennen diverse oplossingsmogelijkheden, zonder
dat dit tot tegenstrijdigheden leidt. In het volgende zal het ontwerp van het
voertuig zich daarom concentreren op bovengenoemde ontwerpaspecten.

1.5 Twee concept voertuigontwerpen

Het voertuig kan variëren van een trein-tram tot een tram-trein met daartussen
alle denkbare varianten. De oplossing wordt gezocht door óf een stedelijke
raillijn als uitgangspunt voor het ontwerp te nemen, óf een regionale spoorlijn.
Dit leidt tot de volgende twee concept voertuigontwerpen:
1
een voertuig met de karakteristieken van een (regionale) (snel)tram,
geschikt voor zowel tramsporen als trein/metrosporen. In deze situatie
wordt een stedelijke raillijn als uitgangspunt voor het voertuigontwerp
genomen waarbij de ruimtelijke inpassing in de stad -‘het stedelijk
profiel van vrije ruimte’- het uitgangspunt voor het voertuigontwerp
vormt. De tram-trein, die gebouwd is volgens een stedelijke
vervoerspecificatie, die vele stadskilometers bedient, en enkele

10

2

kilometers de spoorbaan opgaat. Vanwege de ruimtelijke inpassing
betreft het een smal railvoertuig, met een lage vloer, met
stroomtoevoer via een bovenleiding, of via een bovenleiding en/of met
een zelfstandige aandrijving (bijvoorbeeld dieselmotor);
een voertuig met de karakteristieken van een trein, geschikt voor
trein/metrospoor, indien nodig geschikt voor tramspoor. In deze
situatie wordt een bestaande spoorlijn als uitgangspunt voor het
voertuigontwerp genomen. De trein-tram, die veel spoorkilometers
bedient en slechts enkele kilometers de stad in rijdt. De bestaande
regionale spoorlijnen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp. Het
betreft hier een breed voertuig, met een hoge vloer, met
stroomtoevoer via een bovenleiding en/of met een zelfstandige
aandrijving (bijvoorbeeld dieselmotor). Het traject in de stad heeft een
heavy rail karakter: Er kan met zwaar materieel over gereden worden
en het kent hoge perrons (dit vormt een harde voorwaarde).

Gebruik van spoorwegen kan in beide gevallen plaatsvinden. Bij type 1 (tramtrein) zijn echter meer aanpassingen aan het voertuig en de spoorwegomgeving
nodig en minder in de stedelijke omgeving dan bij type 2 (trein-tram). Bij type 2
moeten meer concessies in de stad worden gedaan. Bij een voertuigontwerp
gebaseerd op een regionale spoorlijn (type 2) worden de ontwerpdilemma’s
grotendeels opgelost door het ontwerp te baseren op de bestaande situatie op
het regionale spoor betreffende perronhoogte, breedte materieel, aandrijving,
wiel/rail geometrie en beheersing. Er kan dus gewoon vanaf het perron het
voertuig worden ingestapt etc. Voor het traject de stad in zal nieuwe
infrastructuur moeten worden aangelegd dat hierop aansluit (zelfde
spoorprofiel, hoge perrons, etc). Voor situaties waar spoor in de stad nog
ontbreekt en waar het spoor in de stad een beperkte lengte heeft, lijkt dit
vanuit de techniek geredeneerd, de meest eenvoudige oplossing. De
functionele aspecten voor het voertuig worden gerealiseerd door het voertuig
lichter uit te voeren dan het huidige treinmaterieel. Samengebruik van het
stedelijk tramnetwerk door voertuigen type 2 leveren echter vergelijkbare
problemen op als het samengebruik van spoorwegen bij type 1.
Toepassing van deze twee voertuigconcepten op de in tabel 1.1 beschreven
situaties levert het in onderstaande tabel beschreven beeld op:
...................................
Tabel 1.2
Mogelijke toepassingen voertuigen

Combinaties
Bestaande
Stedelijke
spoorlijn
Raillijn
Trein,
geëlektrificeerd

(Snel)tram

Metro
Trein, nietgeëlektrificeerd

(Snel)tram

Situatie

Samengebruik
Volledig
Met
Geen
G/IC

Nieuw

Type 2

Type1

Bestaand

Type 1

Type 1

Type 1
of 2
Type 1

Bestaand

Type 2

Type 2

Type 2

Nieuw

Type 2

Type 1

Type 1
of 2

In het rapport wordt verder gespecificeerd aangeven welke ontwerpeisen
gelden bij verschillende combinaties van stedelijke en regionale rail.
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1.6 Marktscan

Ten behoeve van dit onderzoek is tevens een marktscan uitgevoerd om te
bezien in hoeverre de voertuigindustrie reeds materieeltypen op de markt
brengt, welke in meer of mindere mate voldoen aan de in dit onderzoek
opgestelde Programma’s van Eisen. Uit de marktscan komt naar voren dat:
•= fabrikanten technisch vrijwel alles denken te kunnen oplossen;
•= een aantal technische oplossingen regelmatig voorkomt;
•= door de fabrikanten een tweedeling wordt gemaakt: voertuigen met een
breedte van kleiner dan 2,65 meter (smal) en voertuigen groter dan 2,65
meter (breed);
•= een maximumsnelheid van 100 km per uur bij een volledige lagevloertram
vooralsnog niet haalbaar is;
•= de mogelijkheid om hybride aandrijving te gebruiken momenteel volop in
ontwikkeling is bij vrijwel alle fabrikanten.

1.7 De voertuigconcepten vs. lightrailprojecten in Nederland
1.7.1 Welke projecten?

Blijft over de vraag in hoeverre de concept-voertuigontwerpen en vooral de
achterliggende opvattingen kunnen bijdragen aan de kosteneffectiviteit van
lightrailplannen in ons land. Het gaat daarbij niet zozeer om cijfermatig
aantoonbaar te maken dat door het toepassen van de voertuigontwerpen de
projectkosten substantieel zullen dalen, omdat dit al een studie op zich met zich
meebrengt. Voor de voorbeelden in dit hoofdstuk wordt de effectiviteit van de
investering benaderd door met realistische oplossingen te komen vanuit het
voertuigontwerp. In de uitvoeringsnotitie light rail, behorende bij het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2000 – 2004 (MIT 2000),
worden de volgende lightrailprojecten genoemd die hierop betrekking hebben:
•= Lightrail Zuid-Limburg;
•= RandstadRail;
•= RijnGouweLijn;
•= STOV Groningen.

1.7.2 Lightrail Zuid-Limburg

Het aanvankelijke plan met het doortrekken van de bestaande spoorlijn naar de
binnenstad van Maastricht valt onder cel B1 van tabel 1.1: combinatie van
bestaand spoor met een kort nieuw railtraject de binnenstad in. Uitgaande van
het criterium kostenreductie en het feit dat het voertuig een beperkte afstand
de stad in rijdt, zal de maatvoering van de spoorlijn uitgangspunt vormen van
het ontwerp. Om de bestaande perrons op het traject Maastricht –
Heerlen/Kerkrade te benutten, ligt gebruik van een breed voertuig met een
hoge vloer voor de hand. Het gedeelte in Maastricht zal dan bestaan uit een
verlenging van het spoor in de vorm van een tramtracé geschikt voor treintramvoertuigen (hoge perrons, treinsporen, 1500 Volt energievoorziening, ed).
De vormgeving van het voertuig -breedte en hoogte - biedt voldoende
mogelijkheden om aan de veiligheidseisen qua botsveiligheid te voldoen zoals
deze gelden voor de trein op het spoor. In dat geval is een integrale
veiligheidsoplossing niet noodzakelijk. De voertuigen kunnen dan ook volledig
ingezet worden bij een eventuele verdere uitbreiding van het lightrailproject
Zuid-Limburg. Dit sluit aan bij een concept voertuigontwerp type 2 (breed met
een hoge vloer) waarbij de regionale spoorlijn als uitgangspunt voor het
ontwerp dient. In de stad is uitbreiding van het net minder gemakkelijk, althans
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bij gebruik van deze voertuigen. Immers de voertuigen vereisen nogal wat
ruimte, met name voor de perrons en de bogen.
1.7.3 RandstadRail

De treinen op de Zoetermeerlijn worden vervangen door trams. Hiervoor wordt
het bestaande spoor van de Zoetermeerlijn gekoppeld aan het Haagse tramnet.
Er is geen sprake van medegebruik met treinen. Om met trams over de
spoorrails te laten rijden worden zij met speciale wielen uitgerust (mengvorm).
Tevens worden de rails in de stad aangepast aan de nieuwe wielen van de
trams. Het voertuig moet gebruik kunnen maken van 2 spanningen: 600 Volt
op het tramnet in Den Haag en 1500 Volt op de spoorlijn. Deze feiten plaatsen
de Zoetermeerlijn in cel C2 van tabel 1.1: combinatie van bestaand spoor met
een bestaand tramnet zonder medegebruik. Wanneer deze oplossing gekoppeld
wordt aan een van de concept voertuigontwerpen dan valt dit project onder
type 1 waarbij de stedelijke raillijn (Haagse tramnet) als uitgangspunt voor het
ontwerp heeft gediend.
De treinen op de Hofpleinlijn worden vervangen door metro-achtige
voertuigen. Hiervoor wordt het bestaande spoor van de Hofpleinlijn gekoppeld
aan het bestaande Rotterdamse metronet. Er is geen sprake van medegebruik.
Mede vanwege de overwegen zal de metro met pantograaf over het spoor
moeten rijden. Het voertuig moet gebruik kunnen maken van 2 spanningen:
750 Volt op het metronet in Rotterdam en 1500 Volt op de spoorlijn. Vanwege
een verschil in spoorprofiel tussen rails van de metro en die van het spoor is een
mengvorm van het wielprofiel nodig. Tevens zijn aanpassingen van het perron
nodig. Dit plaatst het project Randstadrail (Hofpleinlijn) in cel C4 van tabel 1.1:
combinatie van bestaand spoor met een bestaand metronet zonder
medegebruik. Hoewel het om volledig light rail gaat, hebben de voertuigen een
heavy rail karakter. Dit sluit aan bij een concept voertuigontwerpen type 2.
1.7.4 RijnGouweLijn

Uitgaande van het criterium kostenreductie en het feit dat de RijnGouweLijn
zowel een omvangrijk tramtracé als een spoortracé bevat, kunnen in principe
zowel de spoorlijn als uitgangspunt van het ontwerp worden genomen als de
stedelijke inpasbaarheid. De spoorlijn vanwege het tracé Alphen aan den Rijn Gouda zodat de aanwezige infrastructuur optimaal kan worden benut. Hiervoor
is nodig een voertuig met een hoge vloer. De stedelijke inpassing vanwege het
tracé door de binnenstad van Leiden waarbij de inpassing van een aantal hoge
halten een bijna onoplosbaar probleem vormt. Vanwege deze problemen met
een aantal halten en vanwege de beperkte ruimte in de binnenstad van Leiden
(scherpe bogen) ligt gebruik van een smal lagevloervoertuig voor de hand. De
haltes en/of het spoor op het tracé Alphen aan den Rijn–Gouda zullen dan
aangepast moeten worden.
De keuze van een lagevloervoertuig betekent dat niet voldaan zal worden aan
de eisen die gesteld worden voor de trein op het spoor. Bij medegebruik van
het spoor zal daarom gezocht moeten worden naar een integrale oplossing: een
combinatie van maatregelen om de veiligheid op het spoor te garanderen.
Gedacht kan daarbij worden aan het gecombineerd gebruik van verschillende
veiligheidssystemen, een lagere maximumsnelheid voor de trein,
beheersmaatregelen, etc. Doortrekken van het bestaande spoorprofiel in de
stad en van de bestaande spanning op de bovenleiding betekent dat hiervoor
geen speciale aanpassingen aan het voertuig nodig zijn. Een mogelijk probleem
vormt het spoorprofiel van straattracés vanwege de ruime spleet die in het
wegdek ontstaat. Dit is echter met een rubberen strip wellicht oplosbaar.
Geconcludeerd kan daarom worden dat bij de RijnGouweLijn het
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voertuigontwerp vanuit kostenreductie aansluit bij een concept
voertuigontwerp type 1 (smal en lage vloer) waarbij de stedelijke raillijn als
uitgangspunt voor het ontwerp dient.
1.7.5 Stadsgewestelijk openbaar vervoer Groningen (STOV)

Gezien de verhouding lengte spoorweg:lengte tramweg zou voor voertuigtype
2 gekozen moeten worden (hoge vloer en breed materieel). Echter, de
stedenbouwkundige situatie in de binnenstad van Groningen staat dat niet toe.
Er zijn nogal wat krappe bogen te voorzien en hoge perrons zullen in het
straatbeeld niet worden toegestaan. Er zal dus voor voertuig type 1 (smal en
lage vloer) moeten worden gekozen.
Uitgaande van het criterium kostenreductie kan niet op voorhand gezegd
worden of investeren in het voertuig goedkoper is dan investeren in een nieuwe
bovenleiding. Dat hangt mede af van de kosten van de bovenleiding en het
onderhoud ervan, alsmede van de frequentie waarmee gereden wordt, en
daarmee de aantallen voertuigen die nodig zijn en de kosten per voertuig.
Wanneer investeren in de voertuigen goedkoper is dan investeren in de
bovenleiding en het traject door de stad Groningen maatgevend is voor het
ontwerp, ligt gebruik van een smal voertuig met een lage vloer met een
combinatie van elektrische en diesel-elektrische aandrijving voor de hand. Dit
sluit aan bij een concept voertuigontwerp type 1 (smal met een lage voer, de
energievoorziening nog op te lossen) waarbij de stedelijke raillijn als
uitgangspunt voor het ontwerp dient. Voor de geëlektrificeerde baanvakken
(Groningen stad en Groningen – Assen) kan worden volstaan met elektrisch
materieel met stroomafname via de bovenleiding, gevoed met 1500 Volt.
Het voertuig zal voor gebruik op de niet-geëlektrificeerde baanvakken een
eigen energiebron moeten bezitten. Het meest conventionele is een diesel (elektrisch) aangedreven railvoertuig. Hiermee onderscheidt het STOV
Groningen zich van de andere drie Nederlandse voorbeelden in deze studie
(wat dit project extra interessant maakt).
Aangezien het voertuig geen gebruik kan maken van de bestaande hoge
perrons, zullen de perrons/het spoor moeten worden aangepast of nieuwe
perrons moeten worden aangelegd. Net als in het voorbeeld van de RijnGouwe-Lijn wordt voorgesteld in de stad groefrails met een spoorprofiel toe te
passen.
De vormgeving van het voertuig –smal met lagevloer- maakt het noodzakelijk
dat voor het spoor met medegebruik een integrale oplossing voor de veiligheid
wordt gekozen. Op het spoor kan de bestaande beveiliging worden
gehandhaafd en aangevuld met lightrailbeveiliging. In de stad is sprake van
tramexploitatie. Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn de organisatie van
het treinverkeer op de nevenlijnen zodanig aan te passen dat er sprake is van
tramlijnen waarop ook beperkt (goederen)treinen worden toegelaten.

1.8 Conclusies haalbaarheid voertuigconcept

De belangrijkste conclusie ten aanzien van de haalbaarheid van een
voertuigconcept is dat blijkt dat één voertuig niet haalbaar is. De belangrijkste
ontwerptegenstrijdigheden leiden tot 2 fundamenteel verschillende concept
voertuigontwerpen, waarbij vooral bepalend is met welke insteek een voertuig
ontworpen gaat worden (vanuit stedelijke rail of vanuit regionaal spoor

14

geredeneerd). De twee concepten kunnen worden aangeduid als tram-trein
respectievelijk trein-tram.
Gebleken is dat van de vijf kritische ontwerpaspecten - vloerhoogte en
perronhoogte, breedte van het voertuig, tractie-energievoorziening, detectie en
veiligheid en wiel/railgeometrie - alleen voor de eerste vier fundamenteel
tegengestelde oplossingsrichtingen te onderscheiden zijn. De wiel/rail
geometrie is voor het ontwerp geen tegenstrijdige variabele. Dit wil uiteraard
niet zeggen dat aan dit aspect geen aandacht moet worden besteed, maar er
kunnen niet-conflicterende keuzes worden gemaakt. De oplossing kan worden
gezocht in het spoorprofiel of in het profiel en diameter van de wielen.
Bij “vloerhoogte/perronhoogte stad” worden twee mogelijkheden genoemd:
hoge of lage vloer. In feite kan hier gesproken worden over een regionaal
voertuigtype (hoge vloer) en een stedelijk voertuigtype (lage vloer). Daarnaast
speelt de breedte van het voertuig een rol: breed versus smal. Verder zijn de
tractie-energievoorziening (spanning en stroomopwekking en afname) en
detectie en veiligheid onderscheidend.
Bij de tractie-energievoorziening liggen de oplossingen in de volgende velden:
•= eigen energie-opwekking en/of stroomafname van elders geplaatste bron;
•= één of meerspanningen en/of stroomsoorten;
•= stroomafname (bovenleiding of derde rail).
Om gedetecteerd te kunnen worden zullen kosten aan het materieel gemaakt
moeten worden: zwaarder geconstrueerd, groter gewicht, meer
motorvermogen nodig om gedefinieerd performances te bereiken, en/of er
zullen voorzieningen in aan de infrastructuur aangebracht moeten worden. Dit
alles leidt vaak tot aanzienlijke kosten. Een integrale veiligheidsbenadering, met
daarbij genomen andere systemen dan de huidige detectie, kan hierin naar alle
waarschijnlijkheid oplossing bieden.
Het blijkt dat van beide typen (tram-trein en trein-tram) diverse modellen reeds
door de belangrijkste fabrikanten op de markt worden gebracht. Het
voertuigontwerp in deze studie richt zich op kortetermijnoplossingen. Echt
nieuwe ontwikkelingen zijn op de korte termijn niet op de markt te verwachten,
met uitzondering wellicht van hybride aandrijvingen. Daarom moet als
uitgangspunt de ontwikkeling die al plaatsvindt worden genomen. Meer
innovatie in de voertuigtypen betekent een langere productietijd en duurdere
voertuigen. De hybride aandrijving, elektrisch/diesel-elektrisch zal, gezien de
geslaagde proefnemingen en de aandacht van de fabrikanten, op korte termijn
reeds inzetbaar kunnen zijn, ook in moderne lightrailvoertuigen.
Tevens blijkt dat de lokale omstandigheden van invloed zijn op de
dimensionering van het voertuig en de infrastructuur. In bepaalde mate gaat
het steeds om “maatwerk”. Hierbij spelen ruimtelijke eisen (inpasbaarheid,
milieu-eisen, veiligheid) een belangrijke rol. De keuze voor één van de beide
concepten zal mede gebaseerd te zijn op de verhouding tussen stedelijke rail en
regionaal spoor.

1.9 Aanbevelingen

Om te komen tot een keuze voor één van beide concepten is een integrale
afweging van de kosten en baten over een langere termijn van wezenlijk
belang. Hiermee wordt bedoeld dat voor de keuze integrale kosten meer van
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belang zijn dan éénmalige investeringskosten of jaarlijkse exploitatiekosten
alleen. Het gaat om de totale kosten die met het project gemoeid zijn, afgezet
tegen de baten binnen het project en het vervoerskundig invloedsgebied.
Het volgende wordt aanbevolen.
•= nader onderzoek met betrekking tot wet- en regelgeving betreffende de
veiligheid van light rail. Daar horen creativiteit en integraal
veiligheidsdenken bij, zodat de invoering van light rail met bijbehorende
karakteristieken niet per definitie leidt tot een veronderstelde slechtere
veiligheidssituatie of exorbitant hoge kosten;
•= Keuzes maken ten aanzien van de functie van regionale spoorwegen; zijn
het wel primair spoorwegen, of geldt de functie van regionale lightraillijn
met daarop zwaar materieel te gast;
•= ter verhoging van de innovaties bij de voertuigen na te gaan of
innovatiefondsen of het toepassen van rijkssubsidiering op integrale basis
(investerings- en exploitatiesubsidie in één) verbetering geven;
•= onderzoek naar de toepassing van hybride aandrijvingen in
lightrailvoertuigen. Het uitvoeren van pilot-projecten kan in dit verband
nuttig zijn;
•= gebruikmaken van ervaringen en technieken uit de automotive industrie,
waar innovaties veelvuldig worden toegepast en waar op grote schaal
wordt geproduceerd, hetgeen tot kostenreductie leidt.
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2 Een kostenefficiënter light rail
.............................................................................................

2.1 Achtergronden en aanleiding
Doorkoppelen van netwerken

De verstedelijking resulteert in ons land in een toenemende spreiding van
woon- en werklocaties. Aansluitend hierop is op stadsgewestelijk niveau de
noodzaak ontstaan om innovatiever met het openbaar vervoer om te gaan. Dit
heeft onder andere geresulteerd in diverse lightrailplannen. Lightrailsystemen
dragen bij aan de kwaliteit van het openbaar vervoer door een ‘schakel’ uit de
verplaatsingsketen weg te nemen. Door één en hetzelfde voertuig gebruik te
laten maken van meerdere typen railinfrastructuur (trein, (snel)tram of metro)
kunnen directe verbindingen gerealiseerd worden vanuit de regio naar de
activiteitencentra van de steden. Reizigers hoeven dan immers binnen het
openbaarvervoersysteem minder over te stappen. Echter, zoals in het
buitenland is gebleken, vergt het opzetten van dergelijke systemen een hoop
bestuurlijke daadkracht binnen een regio en de nodige financiële
ondersteuning.
Kostenefficiëntere projecten?

Door de vaak hoge kosten voor het opzetten van dergelijke systemen zal het
voor veel gebieden in Nederland niet altijd mogelijk zijn complete
lightrailsystemen op te zetten. Waarom niet? In Nederland zijn drie stedelijke
railbedrijven en één sneltrambedrijf operationeel. In het buitenland werkt men
vaak vanuit bestaande tram- en/of (verlaten) regionale spoorwegen, die daar
vaak meer voorhanden zijn dan in Nederland. Daarnaast zijn er veel technische
knelpunten te overbruggen, wanneer een spoorlijn met een stedelijk railnetwerk
wordt verbonden. Dit werkt sterk door in de kosten van een project. Om
lightrailplannen kansrijker te maken zou gekeken moeten worden naar
kostenefficiënte oplossingen, die passen bij het karakter van onze stedelijke
regio’s.
Het voertuigontwerp centraal

Bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) is het idee ontstaan om, bij het
fysiek doorkoppelen van een spoorlijn met een stedelijk railnetwerk, de
aandacht voornamelijk op het voertuigontwerp te richten bij oplossen van
technische problemen. Hierdoor, zo is het idee, zal in bepaalde gevallen
kostenefficiënter gewerkt kunnen worden.
Hoge infrastructuurkosten, zowel bij de investering als in het dagelijkse
onderhoud, kunnen daardoor beperkt blijven. Hoewel de kosten voor het
voertuig zullen stijgen, en er nog steeds aanpassingen aan de infrastructuur
noodzakelijk zijn, is de verwachting dat de totale projectkosten sterk kunnen
dalen. Afbeelding (2.1) geeft deze veronderstellingen weer. De verhoudingen in
deze afbeeldingen zijn indicatief.
De gedachte van doorkoppeling is op zich niet nieuw. In Nederland hebben
koppelingen van spoor- aan tramwegen al eerder plaatsgevonden, evenals het
gebruik van tramwegmaterieel op spoorwegen, ook in mengvorm met zwaar
goederenverkeer. Met name in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog
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Materieel

Meerkosten materieel

‘Normaal’

Besparing projectkosten

Infrastructuur

Infrastructuur

Projectkosten

...................................
Afbeelding 2.1
Light rail kostenefficiënt

Materieel

kende men een creatief gebruik van infrastructuur en materieel. In het
buitenland zijn voorbeelden van koppeling van stedelijke en nationale
infrastructuur voorhanden. Zeer bekend, maar zelden genoemd, is de London
Underground, waar metrorijtuigen op buitentrajecten aan hoge perrons
halteren. De wagenvloer ligt daar soms decimeters lager dan het
perronoppervlak. De reiziger wordt hier telkens op geattendeerd door het
sonore “Mind the Gap!”

‘Voertuig’

2.2 Probleem- en doelstelling
Probleemstelling

Welk voertuig maakt het mogelijk om vanaf een spoorlijn een fysieke koppeling
te maken met een stedelijk railnetwerk, waarbij te overbruggen problemen
zoveel mogelijk in het voertuigontwerp zijn opgelost, waardoor er
kostenefficiëntie op het totale project kan worden behaald?
Doelstelling

Het doel van het onderzoek is tweeledig: in geval van koppeling tussen
spoorweg en tram/metroweg, zicht te krijgen op de problemen die bij
railvoertuigen een rol spelen, en om oplossingen aan te geven die leiden tot
kostenefficiëntere lightrailprojecten.
Het onderzoek is sterk gericht op kennisontwikkeling. Welke problemen doen
zich in Nederland voor bij het doorkoppelen van spoorlijnen met stedelijke
railnetwerken? Welke oplossingen zijn mogelijk om deze problemen op te
lossen? In hoeverre kan een voertuig deze problemen oplossen? Deze vragen
staan in het onderzoek centraal.
AVV heeft AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer gevraagd samen met
Holland Railconsult de opdracht uit te voeren. AGV was daarbij de
hoofdaannemer van het onderzoek. AGV heeft vanuit de probleemvraag de
volgende doelstelling voor het onderzoek afgeleid:
“het ontwerpen en het beoordelen op haalbaarheid van een nieuw railvoertuig
voor personenvervoer (eventueel samengesteld uit elementen die reeds
voorkomen in bestaande weg- en railvoertuigen), dat geschikt moet zijn om
van een spoorlijn door te rijden op een stedelijk railnetwerk”.
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2.3 Ambities van het onderzoek

In dit onderzoek is bekeken hoe men in de praktijk tot realistische oplossingen
kan komen, waarbij vooral de rol van het voertuig leidend is geweest. Het was
niet direct de ambitie binnen dit onderzoek om de kostenefficiëntie in termen
van besparingen op projectkosten in ordegrootte bedragen aan te tonen,
omdat dit immers een onderzoek op zich met zich mee zal brengen.
Het is vooral het vroegtijdig inzicht in de technische factoren, waarmee een
project staat of valt (c.q. het financiële plaatje sterk kan laten stijgen, zakken),
dat primair een meerwaarde biedt in de planfasen van een (light)railproject. Het
resultaat van dit onderzoek is dan ook een globaal functioneel programma van
eisen voor een railvoertuig en aanbevelingen voor verder onderzoek.

2.4 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 3 geeft de randvoorwaarden en
uitgangspunten van het onderzoek weer. De werkmethodiek wordt tevens kort
toegelicht.
In hoofdstuk 4 wordt een inkadering van het onderzoek gegeven. De
belangrijkste onderzoekselementen worden geïntroduceerd en
geoperationaliseerd. Tevens worden mogelijke toepassingsgebieden voor het
railvoertuig onderscheiden.
Hoofdstuk 5 vormt de kern van het onderzoek. Technische aspecten t.a.v
elementen van zowel voertuig als infrastructuur worden tot in detail uitgewerkt.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de technische kennis gekoppeld aan de
mogelijke toepassingsgebieden. Vanuit een theoretisch kader worden
ontwerpaspecten verder gecombineerd tot een tweetal type voertuigconcepten.
Deze worden uiteindelijk verder ingevuld. Afgesloten wordt met een marktscan
naar mogelijkheden die de voertuigindustrie weet te bieden.
Het voorlaatste hoofdstuk gaat in op de toepasbaarheid van het ontwikkelde
railvoertuig in een aantal Nederlandse regio’s. De theorie wordt hierbij dus
gespiegeld aan de gekozen praktijkoplossingen.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden een aantal conclusies t.a.v. het
railvoertuig getrokken, alsmede een aantal aanbevelingen voor nader
onderzoek. Deze zijn vooraan in het rapport onder “Samenvatting, conclusies
en aanbevelingen” weergegeven.
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3 Onderzoeksopzet
.............................................................................................

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de belangrijkste randvoorwaarden
en uitgangspunten die voor het onderzoek zijn geformuleerd. Tevens zal de
feitelijke invulling van het onderzoek worden besproken.

3.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten

De volgende randvoorwaarden zijn bij deze studie gehanteerd:
•= “de oplossing” wordt zoveel mogelijk gezocht in het voertuig;
•= bestaande (trein, metro, (snel)tram) infrastructuur wordt zoveel mogelijk
door samengebruik benut en nieuwe infrastructuur (de ontbrekende
schakels in het netwerk) wordt zo goedkoop mogelijk aangelegd;
•= aanpassingen aan de bestaande infrastructuur worden tot een minimum
beperkt;
•= omdat het voertuig centraal staat in dit onderzoek zijn er geen
infrastructuurontwerpen gemaakt. Met andere woorden: de functionaliteit
van de huidige infrastructuur vormt uitgangspunt voor dit onderzoek.
Voor het ontwerp van het railvoertuig geldt een aantal uitgangspunten dat
bepalend is voor het programma van eisen. Zij bepalen in sterke mate het
technisch ontwerp van het railvoertuig. Afgeleid van de probleembeschrijving
van het onderzoek zijn onderstaande uitgangspunten van belang:
•= het voertuig maakt zowel gebruik van regionale spoorlijnen als van
stedelijke raillijnen;
•= het voertuig geeft voor de reiziger een beter OV-product door het
wegvallen van een overstap, comfort bij in- en uitstappen (gelijkvloers) en
tijdens de rit (zitplaatsen);
•= het voertuig is geschikt voor zowel stads- als regionaal vervoer;
•= het railvoertuig is ruimtelijk inpasbaar (zowel in de stedelijke omgeving als
op de infrastructuur);
•= de infrastructuur bepaalt in belangrijke mate het soort voertuig (trein versus
tram) dat er gebruik van kan maken.

3.3 Werkmethodiek

Het rapport is tot stand gekomen door middel van literatuurstudie, workshops
en interviews en analyse van de verzamelde informatie.
Tijdens de eerste helft van het onderzoek lag de nadruk op het verzamelen van
informatie via literatuurstudie en via zoeken op internet. De literatuurstudie is
aangevuld met praktijkkennis. Kennis vanuit de praktijk is van essentieel belang
om inzicht te krijgen in de huidige problematiek rond light rail in Nederland. De
aanwezige kennis is aangevuld middels een workshop en door het houden van
interviews.
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Voor de workshop zijn onder andere vertegenwoordigers uit de Nederlandse
voorbeeldgebieden uitgenodigd (voor deelnemers zie bijlage 5). Het doel van
deze workshop was het bepalen van de toepasbaarheid van het concept van
een nieuw railvoertuig in de Nederlandse situatie en het bepalen van de mate
waarin een dergelijk voertuig een oplossing biedt voor problemen bij de
implementatie van lightrail projecten in Nederland. Veel aandacht is tijdens de
workshop uitgegaan naar het belang van omgevingsfactoren (zoals stedelijke
inpasbaarheid) bij het ontwerp van een voertuigconcept.
Tijdens de vier interviews stonden technische aspecten (mogelijkheden en
beperkingen) centraal. Bijlage 5 bevat tevens een lijst van de geïnterviewde
personen voor dit onderzoek.
Het verzamelde materiaal is geanalyseerd en gecombineerd. Het resultaat
daarvan is in dit rapport vastgelegd.
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4 Afbakening van het onderzoek
.............................................................................................

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt een afbakening van het onderzoeksonderwerp plaats. Dit
wordt gedaan door een aantal fundamentele variabelen te introduceren die
centraal staan in het onderzoek. Vervolgens vindt er aan de hand van
technische -en functionele aspecten een verdere afbakening van het
onderzoeksonderwerp plaats. Afgesloten wordt met een overzicht van de
mogelijke toepassingsgebieden die voor Nederlandse situaties zinvol zijn om
verder te bestuderen.
4.2 Definitie van fundamentele variabelen

Afbeelding (4.1) geeft een overzicht van de fundamentele onderdelen die in dit
onderzoek in beschouwing zijn genomen. Het gaat daarbij om het voertuig, de
infrastructuur waarvan dit voertuig gebruik maakt, alsmede de beveiliging en
detectie voor voertuig en infrastructuur teneinde veilig samengebruik met ander
treinverkeer mogelijk te maken. De omgeving (stedelijk, regionaal) is sterk
bepalend voor de maatvoering en technische aspecten van zowel voertuig als
infrastructuur.
...................................
Afbeelding 4.1
Fundamentele variabelen onderzoek

Omgeving

Voertuig

Infrastructuur

Beveiliging en Detectie

4.2.1 Het voertuig
Railvoertuig

Centraal in het onderzoek staat een railvoertuig, geen wegvoertuig of een
ander type voertuig. Dit railvoertuig wordt gedefinieerd als een voertuig dat
gebruik kan maken van zowel spoorwegen als van stedelijke railwegen.
Tram en sneltram

In het rapport zijn tram en sneltram bij elkaar gevoegd. Infrastructuur wordt
voor beide systemen immers voornamelijk op maaiveldniveau aangelegd,
waarbij menging met overige verkeerssoorten in een gedeelte van het netwerk
voorkomt, zoals in straattracés en/of tracés door voetgangersgebied. Een
uitzondering vormt de sneltram Utrecht-Nieuwegein (SUN-lijn). Deze sneltram
heeft over het hele traject een vrije baan op maaiveld, voorzien van gelijkvloerse
kruisingen met overig verkeer.
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Metro

De metro beschikt over autonome infrastructuur, zonder menging en
gelijkvloerse kruising met het overige verkeer. Waar in Nederland toch
gelijkvloerse kruisingen voorkomen, rijden metrovoertuigen onder bovenleiding
i.p.v. derde rail, zoals bijvoorbeeld op de Ommoord/Zevenkamp tak van de
Rotterdamse metro. De voertuigen halteren doorgaans langs hoge perrons (+/1,05 meter). Door hun vormgeving zijn de sneltrams in Amsterdam en
Rotterdam te bezien als metrovoertuigen.
...................................
Afbeelding 4.2
Rotterdamse Sneltram

Trein

Met trein wordt een zwaar railvoertuig bedoeld, dat voldoet aan de eisen die
door Railned zijn gesteld om van het Nederlandse spoorwegnet gebruik te
mogen maken. Het kan hierbij gaan om een enkel voertuig, een trein bestaande
uit gekoppelde voertuigen of een getrokken trein (loc met rijtuigen), dan wel
een goederentrein.
...................................
Afbeelding 4.3
Trein type Plan-V en DM’90

4.2.2 Infrastructuur

Railinfrastructuur bestaat uit alle technische voorzieningen, die het mogelijk
maken veilig en betrouwbaar met een railvoertuig over deze infrastructuur te
rijden. De railinfrastructuur wordt in het vervolg van het rapport ingedeeld in
spoorwegen (zware infrastructuur) en stedelijke railwegen (lichte
infrastructuur).
Spoorweginfrastructuur

Spoorweginfrastructuur bezit de volgende karakteristieken:
•= een eigen baanvak op een (omvangrijk) dijklichaam gescheiden van andere
verkeerssoorten1.
1

In Nederland zijn spoorlijnen veelal op dijklichamen met aangrenzende sloten aangelegd, omdat er

verder geen natuurlijke begrenzingen waren om een veilige afscheiding de omliggende omgeving te
maken en omdat onze vochtige bodem noodzaakte tot het aanleggen van kunstmatige beddingen.

24

•=
•=
•=

het kruisen van andere verkeerssoorten gebeurt gelijkvloers via
spoorwegovergangen of ongelijkvloers via tunnels en viaducten;
kenmerkt zich door het op grote schaal toepassen van dergelijke tunnels en
viaducten, alsmede geluidswerende maatregelen;
er is een beveiligingssysteem aanwezig.

Stedelijke railinfrastructuur

Onder stedelijke railinfrastructuur wordt de metro- en (snel)traminfrastructuur
verstaan, niet specifiek geschikt voor voertuigen met een zware aslast.
Daarbinnen kan nog een onderscheid worden gemaakt in metro-infrastructuur
en infrastructuur voor trams en sneltrams.
Metro-infrastructuur:
•= autonome baan (volledig gescheiden van het overige verkeer, inclusief
voetgangers);
•= grootschalig toepassen van kunstwerken (tunnels, viaducten)
•= er is een beveiligingssysteem aanwezig.
(Snel)tram infrastructuur
•= straattracés en vrije banen op maaiveldniveau;
•= kenmerkt zich door een inpassing in de stedelijke omgeving en een
bescheiden toepassing van kunstwerken;
•= er kan een beveiligingssysteem aanwezig zijn.
...................................
Afbeelding 4.4
Sneltram Amsterdam en Tram Orléans

Beveiliging en detectie
Een belangrijk onderdeel van het railsysteem (infrastructuur en voertuigen),
betreft de beveiliging en detectie. Middels seinsystemen kan de
spoorweginfrastructuur door meerdere treinen tegelijk worden gebruikt
(blokkensysteem), zonder dat er ongevallen optreden. Beveiliging en detectie
zijn echter noodzakelijke elementen om de signalering en beheersing van
voertuigen te garanderen. Bij tramsystemen wordt veelal ‘op zicht’ gereden,
hetgeen mogelijk is omdat de snelheid, zwaarte van het voertuig en remweg
immers veel geringer zijn dan die van zware spoorwegvoertuigen.
4.2.3 Omgeving

Omgeving wordt hier als een fundamenteel element genoemd, omdat deze
bepalend is voor de gebruiksmogelijkheden van zowel voertuig als
infrastructuur. Omgeving bevat alle ruimtelijke kenmerken die van invloed zijn
op de wisselwerking tussen voertuig en infrastructuur. Om een en ander te
vereenvoudigen is wederom een indeling gemaakt naar omgeving van een
stedelijke raillijn en de omgeving van een spoorlijn.
Omgeving stedelijke raillijn

De (ruimtelijke) omgeving van de stedelijke raillijn, hier aangeduid als stedelijk
Profiel van Vrije Ruimte bepaalt de eisen die aan het voertuig gesteld worden.
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Het voertuig moet immers in de stad inpasbaar zijn. Bepalend zijn: het
stedelijke patroon, aanwezige tram- en spoorweginfrastructuur,
bebouwingsdichtheid en het karakter van de bebouwing.
Omgeving van een spoorlijn

Het profiel van Vrije Ruimte NS voor een spoorlijn bepaalt de eisen die
aan het voertuig gesteld worden (perronhoogte e.d.). Hieruit kunnen een aantal
voertuigkarakteristieken worden afgeleid betreffende de vloerhoogte en
vloerbreedte van het voertuig.

4.3 Toepassingsgebieden

Eén van de functionele aspecten is dat het railvoertuig gaat functioneren op het
raakvlak van een stedelijke omgeving (stedelijke raillijnen) en een overwegend
landelijke omgeving (spoorlijnen). De combinaties die in dit onderzoek zijn
behandeld zijn in tabel 4.1 weergegeven. In deze tabel zijn de voor Nederland
niet relevante combinaties gearceerd weergegeven.
Het betreft hier combinaties van bestaande spoorlijnen met stedelijke raillijnen,
al dan niet met de mogelijkheid van samengebruik met ander treinverkeer (het
hoeft niet altijd om samengebruik te gaan, trams kunnen ook doorrijden op
door de trein verlaten spoorwegen).
...................................
Tabel 4.1
Mogelijke toepassingsgebieden voertuig

Combinaties
Bestaande
Stedelijke
spoorlijn
raillijn
Trein,
geëlektrificeerd

(Snel)tram

Metro

Trein, nietgeëlektrificeerd

(Snel)tram

Metro

Situatie

Samengebruik
Volledig
Met
Geen
G/IC

Nieuw

A1

B1

C1

Bestaand

A2

B2

C2

Nieuw

A3

B3

C3

Bestaand

A4

B4

C4

Nieuw

A5

B5

C5

Bestaand

A6

B6

C6

Nieuw

A7

B7

C7

Bestaand

A8

B8

C8

Uitgangspunt vormt dat het voertuig gebruik maakt van een bestaande
spoorlijn. Aanleg van grote stukken nieuw spoor is dus niet aan de orde, omdat
de projectkosten beperkt moeten blijven. De oplossingen dienen zoveel
mogelijk in het voertuig te worden gezocht. Het bestaand spoor kan voorts
verder worden onderverdeeld in geëlektrificeerd spoor en niet-geëlektrificeerd
spoor.
Bij stedelijke raillijnen wordt een onderscheid gemaakt in tram/sneltram- en
metrolijnen en in nieuwe en bestaande infrastructuur. Het aanleggen van een
nieuwe stedelijke raillijn blijft daarbij beperkt tot een korte afstand (kosten). In
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hoeverre hierbij elektrificatie aan de orde is, is geheel afhankelijk van de
bestaande situatie en het maatschappelijk krachtenveld ter plaatse.
Het doortrekken van vervoerdiensten over de rail vanuit de stad de regio in of
andersom, kan geschieden door stedelijke en regionale railinfrastructuur aan
elkaar te koppelen.
Voor de koppeling van (snel)tramwegen aan spoorwegen is een en ander
gemakkelijk voor te stellen. Deze koppeling heeft alleen zin als dit leidt tot een
betere benutting van een spoorweg (in aantallen reizigers). Zo is het voor te
stellen dat een weinig gebruikte regionale spoorweg een “oppepper” krijgt
doordat de dienstverlening wordt doorgetrokken tot de herkomst- en
bestemminglocaties van de reizigers. Het is echter weinig zinvol om op een
volledig benutte spoorweg goed bezette treinen te vervangen door trams die
minder reizigers vervoeren.
De metro vormt een aparte categorie. De beide metrosystemen (Amsterdam en
Rotterdam) zijn aangelegd voor het afwikkelen grote, sterk gebundelde
stromen. De bestaande systemen worden nog uitgebreid, nieuwe
metrosystemen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden opgezet.
Afhankelijk van de dimensionering van het stedelijk traject (tunnels) moet de
verlenging in de regio hierbij aansluiten. Bij koppeling aan de metro zal altijd
geëlektrificeerd worden. De grote aantallen reizigers die een metrobedrijf
noodzakelijk maken doen elektrificatie van regionale spoorlijnen rendabel
worden. Bij kleine aantallen reizigers is koppeling van spoor aan metro niet
zinvol, omdat dan slecht bezette regionale voertuigen onnodig capaciteit van
de kostbare metro-infrastructuur bezetten.
Samengebruik

Koppeling van stedelijke en regionale infrastructuur kan leiden tot
samengebruik van die infrastructuur, maar dat hoeft niet per sé. Een viertal
situaties van samengebruik is te onderscheiden:
•= volledig samengebruik van de spoorweg, inclusief perrons:
lightrailvoertuigen rijden gemengd met alle treinsoorten. Er wordt door
zowel lightrail als andere treinsoorten gebruik gemaakt van dezelfde
haltes/perrons;
•= samengebruik van de spoorweg met goederen/intercity’s (G/IC), alleen
spoor: lightrailvoertuigen kunnen op dezelfde trajecten gemengd rijden
met verschillende treinsoorten, maar maken geen gebruik van dezelfde
perrons;
•= samengebruik van de stedelijke raillijn door lightrailvoertuigen met trams of
metrovoertuigen met gezamenlijk gebruik van alle haltes;
•= samengebruik van de stedelijke raillijn door lightrailvoertuigen met trams of
metrovoertuigen zonder gezamenlijk gebruik van haltes.
Daarnaast is er “mono-gebruik”:
•= op de spoorlijn rijden geen zware treinen meer; alleen nog
lightrailvoertuigen;
•= op de tramlijnen rijden alleen lightrailvoertuigen, geen trams.
In het onderzoek is uitgegaan van een lightrailvoertuig dat, in situaties waar dit
zich voordoet, samen met bestaand spoorwegmaterieel gebruik kan maken van
een spoorlijn of met bestaand trammaterieel van een tramlijn.
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...................................
Afbeelding 4.5
Samengebruik door ICE en tram in Karlsruhe
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5 Technische ontwerpaspecten
.............................................................................................

5.1 Inleiding

Voordat tot een concept voertuigontwerp kan worden gekomen, is een
overzicht nodig van de te overbruggen problemen wanneer met eenzelfde
voertuig over zowel spoorlijnen - met of zonder samengebruik - als over
stedelijke railnetwerken wordt gereden.
In dit hoofdstuk zijn de aspecten die samenhangen met het rijden van een
railvoertuig over spoorweg- en stedelijke railinfrastructuur weergegeven, met
daaraan gekoppeld een aantal oplossingsrichtingen. De technische
ontwerpaspecten zijn hier richtinggevend. Er is gekeken naar het voertuig en
zijn afzonderlijke componenten in samenhang met de infrastructuur. De
informatie in dit hoofdstuk vormt de basis voor de conclusies.

5.2 Technische ontwerpaspecten

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden voor welke toepassingsgebieden
het railvoertuig relevant kan zijn. Nu wordt beschreven welke probleempunten,
c.q. ontwerpaspecten, in beschouwing zijn genomen:
•= de afmetingen van het railvoertuig en de baan en bovenbouw van de
railinfrastructuur moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen daarbij zijn:
profiel van vrije ruimte, afmetingen voertuig, afmetingen infrastructuur,
minimale horizontale en verticale boogstraal, aslast en spoorwijdte;
•= de materieelprestaties van het voertuig en het gebruik van de infrastructuur
moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen zijn: aanzetversnelling,
remvertraging, maximumsnelheid en maximaal te berijden helling. Zowel
het voertuig als de infrastructuur leggen beperkingen op (snelheid,
capaciteit) aan de exploitatie op spoorwegen. Daarnaast heeft deze relatie
invloed op de veiligheid en het comfort van het voertuig;
•= de tractie-energievoorziening van het voertuig en de stroomvoorziening via
de bovenbouw moeten op elkaar aansluiten. Kernbegrippen zijn:
spanningssysteem, energievoorziening en aandrijving. Een railvoertuig
zonder eigen energievoorziening (i.c. elektrische tractie) zal zijn stroom via
de bovenbouw van de infrastructuur moeten betrekken (bovenleiding of
derde rail);
•= de wielen van het voertuig en het spoor moeten op elkaar aansluiten.
Kernbegrippen zijn: railprofiel, wielprofiel en wieldiameter;
•= de veiligheid van het voertuig wordt bepaald door het voertuig zelf, de
baan en de bovenbouw. Vanwege de diverse elementen die met veiligheid
te maken hebben kan veiligheid worden opgesplitst in beveiligingsysteem,
(kernbegrippen beveiliging en detectie), beheersing (kernbegrippen
verkeersleiding en communicatie) en veiligheid voertuig (kernbegrippen
detectie en botssterkte en integrale benadering van de veiligheid).
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5.3 Dimensionering van het voertuig

Voertuig en infrastructuur moeten op elkaar zijn afgestemd. Zo zal het voertuig
voor gebruik gaan maken van een trein-, tram- en/of metrosporen, deels of
geheel binnen een bestaande stedelijke omgeving. De dimensionering van het
voertuig is hiervan afhankelijk. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol:
•= profiel van vrije ruimte;
•= lengte, breedte en hoogte van het voertuig;
•= vloerhoogte van het voertuig en de hoogte van het perron;
•= aantal deuren;
•= aslast;
•= boogstralen (horizontaal en verticaal);
•= spoorwijdte.

5.3.1 Profiel van vrije ruimte
Probleemverkenning

Het profiel van vrije ruimte (PVR) is de ruimte die boven en naast de sporen
vrijgehouden moet worden om railvoertuigen ongehinderd te laten passeren.
Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met zwenken van het
materieel, bijvoorbeeld door wind. Voor spoorlijnen, metrolijnen en tramlijnen
gelden verschillende profielen van vrije ruimte.
Oplossingsrichtingen

Indien lightrailvoertuigen gebruik maken van het spoorwegnet (met
samengebruik) geldt het profiel van vrije ruimte voor het spoor als de uiterste
grens. Indien railvoertuigen ook op tram- en/of metroinfrastructuur rijden zal er
dus een profiel van vrije ruimte gekozen dienen te worden, dat de minimale
waarden van de verschillende systemen combineert. De verschillende profielen
van vrije ruimte zijn (nog) niet gestandaardiseerd, zodat voor iedere toelating
van nieuw materieel een beoordeling noodzakelijk is.
5.3.2 Lengte van het voertuig
Probleemverkenning

De dimensies en samenstelling van de voertuigen verschillen aanzienlijk, zowel
in lengte, hoogte en breedte van het voertuig, maar ook in het aantal
geledingen en de plaatsing van assen en wielen onder het voertuig. Lokale
omstandigheden hebben hier mede toe geleid. Dit maakt het door laten rijden
van voertuigen op verschillende netwerken moeilijk.
Lengte van het voertuig

In de Nederlandse praktijk is momenteel sprake van de volgende waarden voor
de lengte van voertuigen (museumvoertuigen uitgezonderd):
•= trammaterieel: 28 à 30 meter verdeeld over twee of drie geledingen;
•= sneltrammaterieel: 30 meter verdeeld over twee geledingen;
•= metromaterieel 30 à 37 meter verdeeld over twee geledingen;
•= stadsgewestelijk spoorwegmaterieel 52 meter over twee geledingen
(Sprinter), tot 110 meter (dubbeldeks stoptreinen, bestaande uit één
locomotief of motorrijtuig met drie getrokken rijtuigen).
Deze afzonderlijk voertuigen kunnen tot treinen worden samengesteld met de
volgende maximale lengtes:
•= trammaterieel: 28 à 30 meter (in Nederland wordt niet met gekoppelde
voertuigen gereden);
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•=
•=
•=

sneltrammaterieel: 2 voertuigen van 30 meter gekoppeld tot treinen van 60
meter;
metromaterieel 4 voertuigen van 30 meter gekoppeld tot treinen van 120
meter;
stadsgewestelijk spoorwegmaterieel: 260 meter (stoptreinen).

...................................
Afbeelding 5.1
Stadsgewestelijk materieel
type Sprinter en DD-AR

De ingezette lengte van het materieel is een afgeleide van de vervoervraag en
de frequentie die wordt geboden. De lengte wordt beperkt door hetgeen
acceptabel wordt geacht uit oogpunt van esthetiek en verkeersveiligheid.
Daarnaast wordt zij bepaald door de lengte van bestaande perrons in het
stedelijk gebied. Deze lengte ligt tussen de 30 en 80 meter, die van metro’s
rond de 130 meter. Men kan perrons in lengte aanpassen. Voor trams kan dit
vrij gemakkelijk, voor metro’s is dit vaak een kostbare aangelegenheid. Bij
nieuwe stedelijke infrastructuur speelt de beperking door de perronlengte in
eerste instantie niet. Als gevolg van vervoergroei kan deze later, bij een
aanvankelijk krappe dimensionering, toch een probleem gaan vormen.
Truckstand en radstand

De lengtes van de afzonderlijke rijtuigbakken zijn (in samenhang met de
plaatsing van de wielstellen) mede bepalend voor het rijgedrag bij hogere
snelheden. Om op comfortabele wijze met hogere snelheden te rijden (80
km/uur of meer) is een afstand tussen de draaistellen (truckstand) van de
voertuigen van minimaal 10 meter gewenst. Binnen de draaistellen komt een
grote afstand tussen de assen (radstand) het comfort eveneens ten goede. Een
radstand van minimaal 2 meter is voor hogere snelheden aan te bevelen. Daar
staat tegen over dat de radstand en truckstand weer van invloed zijn op de
kleinste doorloopbare boogstraal. Hoe groter radstand en truckstand, des te
groter de minimale boogstraal die toegepast kan worden.
Oplossingsrichtingen

Bij mengbedrijf van trein en tram zullen de kleinste waarden van toegelaten
lengtes maatgevend zijn. Het rijden op de spoorbaan met hogere snelheden
stelt eisen aan de truckstand en is daarmee van invloed op de wagenbaklengte
en daarmee op de maten van de kleinst in te zetten eenheid. In de stad zijn de
voorwaarden ten aanzien van verkeersveiligheid en esthetische voorwaarden
bepalend. Deze zullen per situatie verschillen. Het is denkbaar om op bepaalde
trajectdelen gekoppelde voertuigen te ontkoppelen (bijvoorbeeld gekoppeld
rijden op de spoorbaan en ontkoppeld op straatniveau in de stad). Dit levert
echter operationele nadelen op.
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5.3.3 Breedte van het voertuig
Probleemverkenning

De railsystemen in ons land kennen verschillende voertuigbreedtes. In
Nederland gelden de volgende waarden:
•= trammaterieel: het huidige Nederlandse trammaterieel heeft een breedte
van 2,27 (Düwag-trams van RET) tot 2,40 meter (Combino van GVBA).
Het is hierbij mogelijk om 3 stoelen in de breedte te plaatsen (2+1);
•= metro-/sneltrammaterieel: 2,65 tot 3,00 meter. Een breedte van 2,65 meter
of meer biedt de mogelijkheid om 4 stoelen in de breedte (2+2) te plaatsen;
•= spoorwegmaterieel: 2,78 tot 3,20 meter met vier tot vijf stoelen in de
breedte (2+2 of 2+3).
De breedte van het voertuig is mede relevant vanwege de capaciteit, het
comfort en de doorstroming in het voertuig. De breedte van 2,65 meter voor
sneltrams, die vaak als norm wordt gezien, heeft geen vervoerkundige
achtergrond. Het betreft een productbreedte van de industrie, die veel
materieel van deze breedte aan Duitsland verkocht heeft. In Nederland geldt
geen wettelijke norm voor de breedte van een tram. De breedste trams die in
het verleden trams dienst hebben gedaan waren 2,90 meter breed (NTM in
Friesland en NS op Alkmaar-Bergen aan Zee). Deze breedte zou in principe nog
steeds toegepast kunnen worden. Het zijn de stedelijke omgeving en
esthetische overwegingen, naast de profielen van vrije ruimte van de bestaande
systemen, die de voertuigbreedte beperken.
...................................
Afbeelding 5.2
Tram in Straatsburg

Oplossingsrichtingen
Indien er trams, metro’s en/of treinen door elkaar heen van dezelfde
infrastructuur gebruik gaan maken geldt, net als bij de lengtes van de
voertuigen, dat de kleinste waarden van toegelaten breedte maatgevend zijn.
Uit capaciteits- en comfortoverwegingen zal de grootst mogelijke breedte
gekozen worden, maar waarschijnlijk niet breder dan 2,65 meter2. Dit betekent
2

Bij bestaande tramlijnen is de keuze of upgraden tot bijvoorbeeld 2,65 meter (iets dat Den
Haag al 10 jaar doet en ook Amsterdam bij nieuwe tracés), of het handhaven van de
bestaande breedte.
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dat bij vervanging van treinen door light rail de beschikbare ruimte per meter
voertuig kleiner zal worden, hetgeen dus een vermindering van het zitcomfort
voor de reiziger impliceert (smallere stoelen of minder stoelen). Bij een breedte
van 2,65 meter is het denkbaar dat uit comfort-overwegingen toch gekozen
wordt voor 3 stoelen naast elkaar, eventueel in combinatie met een breder
gangpad (betere doorstroming, meer staanplaatsen).
Oplossingen in het buitenland

Voor vrijwel alle buitenlandse voorbeelden in het onderzoek geldt dat het
stedelijk profiel van vrije ruimte maatgevend is geweest. In Karlsruhe passen bv.
ook de sneltrams binnen het stedelijke profiel van vrije ruimte. In Tallinn is
gekozen om het spoor grotendeels vrijliggend, met ongelijkvloerse kruisingen
(ook in het centrum) te realiseren. Dit heeft mede te maken met de ruime opzet
van Tallinn waardoor ruimte beschikbaar is voor nieuwe infrastructuur.
De Railbus in Bristol is geen lightrail naar Nederlandse definities, maar vormt
wel een interessant studieobject vanwege zijn geringe afmetingen. Hierdoor is
dit voertuig zeer geschikt om op kortere trajecten te rijden. Het voertuig heeft
vanwege zijn afmetingen ook andere voordelen: het heeft een geringe aslast en
een krappe boogstraal waardoor het voertuig vrij makkelijk in een stedelijke
omgeving te realiseren is. De rails zijn relatief goedkoop en makkelijk aan te
brengen of te verwijderen.
5.3.4 Hoogte van het voertuig
Probleemverkenning

De hoogte van het materieel in Nederland (gemeten vanaf bovenkant
spoorstaaf) is momenteel:
•= trammaterieel: 3,10 tot 3,25 meter;
•= metro-/sneltrammaterieel: 3,42 tot 3,80 meter;
•= spoorwegmaterieel: 3,80 tot 4,60 meter.
De maximale hoogte van het voertuig wordt bepaald door enerzijds het profiel
van vrije ruimte van de spoorlijn en anderzijds de eisen die binnen de stad
gesteld worden aan de hoogte. Dit heeft enerzijds te maken met
onderdoorgangen in de stad (tunnels en viaducten) en anderzijds met de
ruimtelijke inpassing.
Oplossingsrichtingen

De hoogte van het materieel voor samengebruik zal de minimale hoogte van de
gecombineerde systemen dienen te hebben. Belangrijk is hierbij dat met name
voor de ‘echte’ metrolijnen relatief lage voertuigen worden ingezet in verband
met de kosten van de bouw van de ondergrondse trajecten (daarom derde rail
in plaats van bovenleiding).
5.3.5 De instapspleet
Probleemverkenning

Een instapspleet wordt veroorzaakt door het verschil in hoogte tussen de
wagenvloer en het perron en/of de afstand van de zijkant van het voertuig tot
de zijkant van het perron. In Nederland kennen de treinen instapspleten van
verschillende omvang zowel in hoogte als breedte. Metro- en
sneltramvoertuigen sluiten praktisch naadloos aan het metroperron. De trams
kennen dit nog niet, maar daar zal met de bestelling van nieuw
lagevloermaterieel en uitvoering van programma’s als TramPlus (Rotterdam) en
Agglonet (Den Haag) verandering in komen.
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Het verschil in hoogte tussen de wagenvloer en de perronhoogte

In de vloerhoogte van de voertuigen bestaat een verschil tussen de
verschillende systemen. In Nederland gelden de volgende waarden:
•= het trammaterieel kent vloerhoogtes van 28 tot 87 centimeter boven de
spoorstaaf (+BS). De toegepaste perronhoogtes variëren van 0 tot 28
centimeter +BS;
•= metro-/sneltrammaterieel: vloerhoogte 90 centimeter (SUN) met een
perronhoogte van 84 centimeter +BS tot vloerhoogte 110 centimeter +BS
(Amsterdam en Rotterdam) met een perronhoogte van 105 centimeter +BS;
•= spoorwegmaterieel: vloerhoogte 123 tot 126 centimeter +BS, met een
standaard perronhoogte van 84 centimeter (76 centimeter komt eveneens
voor).
In het Nederlandse spoorwegsysteem wordt een richtlijn aangehouden voor de
maximale opstap- en afstaphoogte. De maximale opstaphoogte bedraagt 200
millimeter; de maximale afstaphoogte 50 millimeter. Bij de metrobedrijven geldt
een maximale op- of afstap van 50 millimeter.
...................................
Afbeelding 5.3
Sneltram Utrecht-Nieuwegein

De afstand van hart van het spoor tot de zijkant van het perron

De afstand van hart van het spoor tot de zijkant van het perron verschilt ook
per systeem:
•= tramsysteem: circa 1,20 meter;
•= metro-/sneltramsysteem: GVB 1,41 meter bij een materieelbreedte van 2,65
meter en 1,57 meter bij een materieelbreedte van 3,00 meter;
•= spoorwegmaterieel: 1,70 meter op 1 meter hoogte boven het spoor.
Bij samengebruik van een spoorweg door een smal lagevloertramrijtuig zal de
perronrand in verband met het profiel van vrije ruimte voor de heavy trein, op
tenminste 1,52 à 1,60 meter van het hart spoor komen te liggen. Dit geeft bij
een materieelbreedte van 2,65 meter een spleet van tenminste 19,5 centimeter,
bij materieel van 2,40 meter breedte een spleet van tenminste 32 centimeter.
Het comfort en de veiligheid van de reiziger is gediend bij een naadloze
aansluiting van de voertuigvloer aan het perron, zowel horizontaal als verticaal.
Met name in het stadsgewestelijke en agglomeratieve vervoer, waar veel
mensen tegelijkertijd in- en uitstappen, speelt instapcomfort en -veiligheid een
grote rol. Bovendien verloopt het proces van in- en uitstappen sneller, hetgeen
leidt tot een hogere reissnelheid en betere betrouwbaarheid van het systeem.
Het is daarom aan te bevelen een naadloze aansluiting tussen perron en
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voertuig als uitgangspunt te nemen, wellicht zelfs tot norm te verheffen. Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt zijn lage perrons te prefereren. Gecombineerd met
de wens tot gelijkvloerse instap zal dit in de materieelkeuze leiden tot een
lagevloertram. Bij het samengebruik van spoorweginfrastructuur door
(lagevloer)trams en treinen zijn maatregelen nodig om alle wensen te
verenigen.
Oplossingsrichtingen

Trams en treinen bij samengebruik van de spoorbaan
en van perrons voor personenverkeer
Bij het door elkaar gebruiken van voertuigen van
verschillende breedte op dezelfde infrastructuur kan
de problematiek van de horizontale instapspleet
opgelost worden door aanpassing van het voertuig of
van de infrastructuur.
Aanpassing aan het voertuig:
•= aan het voertuig: klap- of schuiftreden. Deze
oplossing is bij vervoerders niet populair vanwege
de storingsgevoeligheid van de treden;
Aanpassing aan de infrastructuur:
•= indien de ruimte voorhanden is: aparte
perronsporen voor treinen en lightrailvoertuigen. Dit geeft tegelijkertijd een
passeermogelijkheid voor verschillende voertuigen;
•= indien er weinig ruimte is: het aanleggen van strengelspoor, waarmee het
smalle materieel dichter naar het perron wordt geleid. Het strengelspoor
moet in de beveiliging worden opgenomen, want het spoor dat bestemd is
voor de lightrailvoertuigen is uit fysieke en veiligheidsoverwegingen niet
toegankelijk voor breed materieel.
Bij het door elkaar gebruiken van voertuigen met verschillende vloerhoogtes op
dezelfde infrastructuur kan de problematiek van de verticale instapspleet
eveneens opgelost worden door aanpassing van het voertuig of van de
infrastructuur.
Aanpassingen aan het materieel met gelijkvloerse instap:
•= rijden met voertuigen met deels lage vloer en deels hoge vloer met deuren
op beide vloerhoogten.
Aanpassingen aan het materieel zonder gelijkvloerse instap (maar dan wordt
niet aan de wens van gelijkvloers in- en uitstappen voldaan);
•= aanbrengen van een in hoogte verstelbare treeplank in het materieel voor
kleinere hoogteverschillen
•= aanbrengen van (klap)treden aan het materieel;
Aanpassing aan de infrastructuur:
•= bij gebruik van lightrailmaterieel met een lage vloer, samen met
heavyrailmaterieel met vloerhoogtes van 123 à 126 centimeter, met
gemeenschappelijke haltes, is het verlagen van de perrons, zonder het in- en
uitstapcomfort bij de trein te verlagen, niet aan de orde. Wat wel kan is:
•= aanleggen van een separaat lightrailperron met aangepaste hoogte aan een
apart perronspoor;
•= aanleggen van een perron met aangepaste hoogte in het verlengde van het
bestaande perron (een zogenaamd hoog-laag perron). Bij deze oplossing
kan het gevaar van hard doorrijdende treinen spelen, hetgeen gevaar
oplevert.
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Trams op de spoorbaan met samengebruik van de spoorbaan (niet de perrons)
met goederentreinen en intercity’s
In dit geval is het niet zonder meer
mogelijk lage perrons langs de
spoorbaan te realiseren op minder dan
1.70 meter uit het hart van het spoor. In
deze situatie stoppen de zware treinen
niet aan de haltes van de
lagevloertramvoertuigen, terwijl er wel
van dezelfde infrastructuur gebruik
gemaakt wordt. Er is discomfort bij het
voorbijrijden van een intercity of
goederentrein aanwezig. Zelfs op een
hoog spoorwegperron is het al geen pretje als er een trein snel voorbij rijdt. Om
dit te voorkomen zal gewerkt moeten worden met aparte perrons met
perronsporen voor het lagevloertrammaterieel.

Metro en trein
Samengebruik van de spoorweginfrastructuur door metro en trein is mogelijk
met perrons van 1,00 meter hoogte, met inachtneming van het profiel van vrije
ruimte voor spoorlijnen. Uitgaande van perrons van 1 meter hoogte is de
minimale afstand tot het perron 1,70 meter, zodat een grotere horizontale
spleet zal ontstaan dan in de huidige metrosystemen. Om dit te overbruggen
zijn schuiftreden aan de metrovoertuigen noodzakelijk.

Uitsluitend trams op de spoorbaan
(dus zonder samengebruik)
Als uitsluitend trammaterieel van de
spoorweg gebruik maakt, kunnen
lage perrons worden gerealiseerd
waarbij de instapspleet tot een
minimum kan worden beperkt. Dit
zal plaatsvinden op de
Zoetermeerlijn. In het gebruik is hier
sprake van omzetting van een
spoorweg in een tramweg.
Uitsluitend metro’s op de spoorbaan (dus zonder samengebruik)
Als uitsluitend metromaterieel van de spoorweg gebruik maakt, kunnen hoge
perrons worden gerealiseerd waarbij de instapspleet tot een minimum kan
worden beperkt. Dit zal plaatsvinden op de Hofpleinlijn.
5.3.6 Aantal deuren
Probleemverkenning

In de huidige situatie verschilt het aantal deuren en de breedte daarvan tussen
de genoemde railsystemen. Systemen die vaak stoppen hebben in het algemeen
een groter aantal deuren ten opzichte van de voertuiglengte dan systemen die
minder vaak stoppen. De reden hiervoor is dat op lange afstanden met weinig
stops de in- en uitstaptijd minder zwaar weegt dan comfort en aantallen
zitplaatsen. Extra deuren gaan ten koste van een aantal zitplaatsen. Het aantal
deuren, de breedte en de plaatsing ervan is van belang vanwege de snelheid
van de passagierswisseling die de halteringstijd bepaalt. De rijtijd wordt bij grote
vervoersstromen minder bepaald door de acceleratie dan door de snelheid van
de passagierswisseling, die de halteringstijd bepaalt. Het aantal en de breedte
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van de deuropeningen is hierbij cruciaal. Onvoldoende en te smalle
deuropeningen leiden tot gedrang en tijdverlies bij het in- en uitstappen.
Voor systemen die veelvuldig stoppen en die grote aantallen mensen tegelijk in
en uit moeten laten is niet alleen het aantal deuren, maar ook de verdeling
ervan over de wagenbak van belang. Het minimum of maximum aantal deuren
ligt echter nergens vast. Dit staat de ontwikkeling van een optimaal
toegesneden railvoertuig dan ook niet in de weg. Als voorbeeld kan worden
genoemd:
•= tram Amsterdam: maximaal 5 dubbele deuren bij 26 meter lengte (1
dubbele deur elke 5,2 meter);
•= tram Rotterdam: maximaal 4 dubbele en 1 enkele deur bij 26 meter lengte
(1 per 5,8 meter);
•= tram Den Haag: 5 dubbele deuren bij 29 meter lengte (1 per 5,8 meter);
•= SUN: 4 dubbele deuren bij 30 meter lengte (1 per 7,5 meter);
•= Amstelveenlijn: 6 dubbele deuren bij 31 meter lengte (1 per 5,2 meter);
•= metro Amsterdam: 6 dubbele deuren bij 37 meter lengte (1 per 6,2 meter);
•= metro Rotterdam: 6 dubbele deuren bij 29 meter lengte (1 per 4,8 meter);
•= Karlsruhe: 4 dubbele deuren bij 38 meter lengte (1 per 9,5 meter maar niet
gelijk over de voertuiglengte verdeeld);
•= Saarbrücken: 4 dubbele deuren bij 37 meter lengte (gemiddeld 1 per 9,25
meter, echter niet gelijk over de voertuiglengte verdeeld).
Oplossingsrichtingen

Het aantal deuren per bak zal moeten worden afgestemd op de omvang en de
aard van de vervoervraag (aantal ritten en gemiddelde ritlengte) en de afstand
tussen de haltes. Het aantal deuren zal voor lightrailmaterieel vrij groot zijn.
Uitgegaan kan worden van één dubbele deur om de 6 à 7 meter. Deuren zijn
niet altijd boven de draaistellen te situeren vanwege het ontbreken van ruimte
voor de apparatuur van de deuren.
...................................
Afbeelding 5.4
Metromaterieel Amsterdam

5.3.7 Aslasten
Probleemverkenning

De infrastructuur is gedimensioneerd op aslasten die maximaal zullen
voorkomen. De aslast kan grofweg berekend worden door het gewicht van het
voertuig te delen door het aantal wielassen onder het voertuig.
Spoorweginfrastructuur is berekend op zwaardere aslasten dan de gemiddelde
tramlijn. Tramwegen zijn lichter uitgevoerd dan spoorwegen, trams hebben een
lagere aslast dan treinen. Spoorwegmaterieel kan dan ook niet zomaar
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doorrijden op bestaande tramwegen. Daarnaast geldt dat voertuigen met een
te lage asdruk niet voldoen aan de eisen die de spoorweg-detectietechniek in
Nederland stelt (zie ook: Detectie).
De aslasten (zonder reizigers) van het materieel in Nederland bedraagt
momenteel.
•= trammaterieel: 3,25 (Duwag Rotterdam) tot 4,75 ton GTL-8 Den Haag);
•= metro-/sneltrammaterieel: 8 tot 12 ton;
•= spoorwegmaterieel: circa 10 ton (Plan V) tot circa 22 ton (loc 1600).
In het buitenland komen nog iets hogere aslasten bij lightrailvoertuigen voor:
•= Avanto (Siemens): 10 tot 11,5 ton;
•= Saarbrücken: 9 ton;
•= Karlsruhe (sneltram): circa 10 ton.
Deze hogere aslasten worden vaak veroorzaakt door de extra apparatuur voor
de omzetting van verschillende voltages en een mogelijke eigen tractieenergievoorziening. Deze zorgen mede voor een groter gewicht en leiden, bij
gelijk blijvend aantal assen, tot een zwaardere aslast. Zo weegt de apparatuur
om op 15 KV te rijden circa 5,5 ton en een transformator voor de omzetting
van de verschillende voltages 4,2 ton. Deze railvoertuigen zijn door de
benodigde aanpassingen aan het voertuig zwaarder dan een vergelijkbaar
voertuig dat niet is aangepast aan het rijden op verschillende voltages.
In Nederland kwamen in het verleden ook redelijk hoge aslasten voor bij
tramwegmaterieel. Met name op het tramnet van de NZH werd met zwaar
materieel gereden, hetgeen de volgende aslasten opleverde:
•= motorwagen 100-serie: 9,6 ton (2-asser);
•= motorwagen 400-serie (Budapester): 8,8 ton (4-asser).
...................................
Afbeelding 5.5
‘Budapester’te Leiden
(foto F. v/d Gragt)

De hiervoor gebruikte trambanen waren niet overdreven zwaar gefundeerd,
maar bestonden in de straat uit groefrails gemonteerd op houten dwarsliggers,
met bestrating tussen de rails.
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Door gebruik te maken van voertuigen met een lagere asdruk dan het zware
spoorwegmateriaal, kan (voor trajecten zonder samengebruik) de baan lichter
worden uitgevoerd hetgeen bij nieuwe aanleg of onderhoud van de baan
voordelen oplevert. Wordt bij lightrailvoertuigen een asdruk van ongeveer 10
ton aangehouden, hetgeen vergelijkbaar is met die van de huidige treinen op
het spoorwegtraject Leiden – Utrecht (Plan V), dan zou verondersteld mogen
worden dat de asdruk geen belemmering vormt voor de vereiste detectie (zie
ook 4.5.2 Detectie).
Oplossingsrichtingen

Bij het koppelen van bestaande tram- of metroinfrastructuur aan
spoorweginfrastructuur kan de aslast van het materieel de maximaal toegestane
waarde van het lichte railsysteem te hebben. Bij koppeling van nieuwe tram- of
metroinfrastructuur aan spoorweginfrastructuur zijn het aantal vrijheidsgraden
groter, maar te streven is naar een zo gering mogelijke aslast, waarbij de
detectie op het spoorwegnet toch voldoende is. Hiermee kan de tram- of
metroinfrastructuur lichter en daarmee goedkoper worden uitgevoerd dan
wanneer aan de zware aslasten van spoortreinen zou worden voldaan.
5.3.8 Minimale boogstraal
Probleemverkenning

De minimale boogstraal dat het materieel in Nederland momenteel kan berijden
is als volgt:
•= trammaterieel: 15 meter;
•= metro-/sneltrammaterieel: SUN 40 meter, GVB 40 en 95 meter;
•= spoorwegmaterieel: 90 meter.
Voorbeelden van minimale boogstralen voor sneltrammaterieel in het
buitenland3:
•= sneltram Karlsruhe: 27 meter;
•= Manchester Metrolink: 25 meter.
De minimale boogstraal van het voertuig bepaalt de mogelijkheden om krappe
bogen te nemen wat van belang is voor de inpassing van een raillijn in een
stedelijke omgeving.
Oplossingsrichtingen

De minimaal te berijden boogstraal van het materieel zal, bij koppeling van
lichte railsystemen aan zware, de minimale waarde van het lichte railsysteem
dienen te hebben: 25 meter voor de combinatie tram-trein en 90 meter voor de
combinatie metro-trein.
5.3.9 Spoorwijdte
Probleemverkenning

In Nederland zijn alle spoor-, tram- en metrowegen uitgevoerd in het
zogenaamde normaalspoor met een spoorwijdte van 1435 mm. In het
buitenland is dit niet altijd het geval. Er komen grotere spoorwijdten voor:
bijvoorbeeld 1524 mm in Sovjet-Unie en 1667 mm in Spanje, maar ook
kleinere, het zogenaamde smalspoor, met name bij tramwegen. Voorbeelden
hiervan zijn Duitsland waar 1000 mm spoor vrij veel voorkomt en er zijn zelfs
trams op 900 mm spoor, in Lissabon.
3

Beide in de reguliere dienst en dus niet alleen op opstelterreinen en werkplaatsen.
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Nieuwe tramwegen worden praktisch zonder uitzondering in het normaalspoor
uitgevoerd. Het is niet te verwachten dat er in Nederland nog nieuwe tramlijnen
met smalspoor worden uitgevoerd, maar dit is uiteraard nooit zeker. Om
spoorwijdteverschillen te overbruggen wordt de oplossing in de meeste
gevallen in de infrastructuur gezocht, een enkele keer in de voertuigen.
Volledigheidhalve wordt hier naast de voertuigoplossing, een weergave van de
infrastructurele mogelijkheden voor het samengebruik van dezelfde spoorbaan
door voertuigen met verschillende spoorwijdtes gegeven.
Oplossingsrichtingen

Voertuig
Het overbruggen van verschillende spoorwijdtes door het voertuig wordt in de
praktijk op de volgende wijzen vormgegeven:
•= rolbokken: een railvoertuig wordt op een zeer laag geconstrueerd voertuig
geschikt voor de afwijkende spoorwijdte geplaatst;
•= uitwisselen van draaistellen of wielstellen;
•= omsporen van wielstellen, door het voertuig over een inrichting te laten
rijden die de wielen op de as verder uit elkaar of juist dichter naar elkaar toe
perst.
Deze systemen worden vooral daar toegepast waar enig tijdverlies niet
bezwaarlijk is. Voor lightrailtoepassingen, waar een korte reisduur juist
belangrijk is, zijn deze methodes niet geschikt.
Infrastructuur
Drie-railig spoor
Hierbij worden er drie spoorstaven zodanig ten opzichte van elkaar gelegd dat
er twee spoorwijdtes gefaciliteerd worden. Eén rail is gemeenschappelijk in
gebruik, de beide andere voor elk van de twee spoorwijdtes. Het nadeel is de
ongelijke slijtage van de spoorstaven en het verschillen van de hartlijnen van
smalspoor en normaalspoor. In het verleden kwam deze constructie o.a. voor bij
de smalsporige tramlijn Amsterdam-Edam-Volendam die een stuk samengebruik had met de NS-lijn Edam-Volendam en in Amsterdam waar de
smalsporige NZH-tram naar Zandvoort een deel van het traject deelde met de
normaalsporige GVB-trams.
Vierrailig spoor
Hierbij worden er vier spoorstaven zodanig ten opzichte van elkaar gelegd dat
er twee spoorwijdtes gefaciliteerd worden, waarbij steeds twee staven samen
één spoorwijdte vormen. Ongelijke slijtage van de spoorstaven is minder ernstig
dan in het geval van drierailigheid. De hartlijnen van normaal- en smalspoor
liggen gelijk. Deze constructie is o.a. toegepast in de Slotlaan in Zeist waar de
normaalsporige tramlijn Utrecht-Zeist en de smalsporige tramlijn AmersfoortZeist-Arnhem van hetzelfde tracé gebruik maakten.
Oplossingen in het buitenland

In Zwickau (Duitsland) rijdt de regionale trein door de straten het centrum in,
waarbij behalve ten aanzien van het profiel van vrije ruimte en de langskrachten
op bufferniveau, ook nog een verschil in spoorwijdte wordt overbrugd. De
stadstram rijdt daar op 1000 mm-spoor, de regionale trein op het normaalspoor
van 1435 mm. Hier is een drierailig traject toegepast.
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De trajecten van de toekomstige RegioStadtBahn (Braunschweig) bestaan uit
een tramgedeelte (met groefrail op straattracé), geëlektrificeerd spoor en nietgeëlektrificeerd spoor. Aangezien de stadstram op smalspoor (1000 mm) rijdt
wordt daarbij een drie-railsysteem toegepast. Op termijn (over 25 jaar) zal ook
de stadstram op normaalspoor (1435 mm) gaan rijden. Het traject in de stad
loopt dus deels over nieuw aangelegd spoor.
In Frankrijk maakt de smalsporige toeristenlijn Tournon-Lamastre voor een deel
gebruik van een druk bereden SNCF-spoorlijn, middels drierailig spoor.
Combinatie van spoorwijdten wordt daar toegepast vanwege de kruising van
een rivier. Het drierailig spoor gaf een goedkopere oplossing dan de bouw van
een aparte spoorbrug.
...................................
Afbeelding 5.6
Drierailig traject in Amasterdam
(foto: J.J. Overwater)

5.4 Materieelprestaties

De materieelprestaties van het voertuig zijn relevant bij samengebruik door
verschillende typen voertuigen van dezelfde infrastructuur. De verschillen in
materieelprestaties van verschillende typen voertuigen mogen bij samengebruik
niet tot gevaarlijke situaties leiden. Zo moet het voertuig op straattracés met het
overige verkeer mee kunnen rijden (versnelling en afremming). Tevens zijn de
materieelprestaties van belang voor de exploitatie van het vervoersysteem. De
capaciteit van het spoor wordt mede bepaald door de materieelprestaties van
de voertuigen die gebruik maken van de infrastructuur.
De volgende aspecten spelen een rol:
•= aanzetversnelling;
•= remvertraging;
•= maximum snelheid;
•= te overbruggen helling;
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5.4.1 Aanzetversnelling
Snel optrekken

Een hoge aanzetversnelling draagt bij tot kortere rijtijden en daarmee tot een
aantrekkelijker product voor de klant. Dit zet vooral zoden aan de dijk bij korte
halteafstanden. Vandaar dat metro- en trammaterieel in het algemeen hogere
aanzetversnellingen heeft dan spoorwegmaterieel. De waarden zijn in de
huidige situatie als volgt:
•= trammaterieel: 1,20 tot 1,50 m/s2 (bij lage snelheden, daarna constant
vermogen);
•= metro-/sneltrammaterieel: 1,00 tot 1,29 m/s2 (bij lage snelheden, daarna
constant vermogen);
•= spoorwegmaterieel: 0,30 tot 1,00 m/s2 (bij lage snelheden, daarna constant
vermogen).
Lightrailmaterieel voor gemengd gebruik zal moeten voldoen aan de eis die aan
het stedelijk railsysteem is gesteld. Dit heeft het voordeel dat bij een groot
aantal halteringen de rijtijden kort kunnen worden gehouden. Bij samengebruik
van de spoorbaan van light- en heavyrailmaterieel zal dit een gunstig effect
hebben op het verkleinen van de onderlinge rijtijdverschillen, hetgeen gunstig is
voor de capaciteit van de railverbinding.
5.4.2 Remvertraging
Vlot afremmen

Ook een grote remvertraging draagt bij tot kortere rijtijden. De
dienstremvertragingen zijn in de huidige situatie als volgt:
•= trammaterieel: 1,10 tot 1,50 m/s2;
•= metro-/sneltrammaterieel: 1,20 tot 1,50 m/s2 ;
•= spoorwegmaterieel: 0,70 tot 1,00 m/s2.
In geval van noodremmingen is het materieel in staat om met grotere
vertragingen te remmen dan bij normale bedrijfsremmingen. Deze waarden zijn
als volgt:
•= trammaterieel: 2,73 tot 3,40 m/s2 ;
•= metro-/sneltrammaterieel: 1,50 tot 3,00 m/s2;
•= spoorwegmaterieel: 1,00 tot 1,20 m/s2.
Ook hier geldt dat de eis die aan het stedelijk railsysteem is gesteld maatgevend
is. Daarnaast kan een grote noodremvertraging een bijdrage leveren aan de
veiligheid van het systeem.
5.4.3 Maximum snelheid
Probleemverkenning

Op tramlijnen bedraagt de maximum snelheid momenteel 70 km/uur (de
hoogste snelheid waarmee nog op zicht gereden mag worden), op metro- en
sneltramlijnen 80 tot 100 km/uur en op spoorlijnen 100 tot 300 km/uur
(stoptreinen 100 tot 140 km/uur). Er is een relatie tussen de halteafstand en
een zinvolle maximum snelheid van het rollend materieel (afbeelding 4.1).
Voor lightrailmaterieel dat gebruik maakt van spoorlijnen zal de gewenste
maximum snelheid liggen tussen 80 en 100 km/uur. De maximum snelheid in
combinatie met de aanzetversnelling en de remvertraging is bij lightrail van
belang omdat bij samengebruik de gemiddelde snelheid van de voertuigen over
het spoor niet te ver uiteen mogen liggen, dit in verband met een optimale
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benutting van het spoor. Gegeven de halteafstanden op de spoorwegen dient
gestreefd te worden naar een maximum snelheid van het materieel van
tenminste 100 km/uur. Op dit moment bestaat er geen lightrailmaterieel met
een volledig lage vloer en een maximum snelheid groter dan 80 km/uur4.
Dergelijk materieel met alleen een middelhoge/lage vloer bij het instapbereik
bestaat overigens wel (voorbeeld: sneltrams in Karlsruhe, Saarbrücken en
Sheffield).
...................................
Afbeelding 5.7
Relatie halteafstand en maximum snelheid

Comfort bij hogere snelheden

Zaken in het voertuigontwerp die het comfort bij hogere snelheden
voornamelijk bepalen zijn de radstand en de truckstand. Voor beiden geldt: hoe
groter de maat, hoe hoger het comfort. Ook een grotere wieldiameter zorgt
voor een hoger comfort, omdat oneffenheden in het spoor (m.n. bij wissels en
kruisingen) e.d. door een groter wiel beter worden overbrugd5.
5.4.4 Te overbruggen helling
Probleemverkenning

In Nederland wordt bij tram en metro in het algemeen gewerkt met hellingen
die maximaal 40 tot 45 ‰ (tram Amsterdam: 45 tot 60 ‰) bedragen. Hellingen
zijn in het overwegend vlakke Nederland m.n. relevant vanwege kunstwerken
(bruggen en tunnels). Hierbij geldt: hoe vlakker en daarmee hoe langer de
helling des te moeilijker is het kunstwerk in te passen in stedelijke omgeving.
Vanuit exploitatieve overwegingen geldt dat hellingen zo vlak mogelijk moeten
zijn.
Oplossingen in het buitenland

Dat er hogere hellingspercentages toegepast kunnen worden blijkt uit
voorbeelden in het buitenland. Een voorbeeld met extreem hoge
hellingspercentages is Sheffield. Hier kan één lege tram een defecte volle tram
vanuit stilstand op een helling tot 10% wegduwen. In Lissabon worden
hellingen van maximaal 12% bereden, maar die hellingen worden bijna
stapvoets beklommen en afgedaald. Er geldt: hoe steiler de helling des te hoger
zijn de eisen die aan het materieel moeten worden gesteld ten aanzien van
motorvermogen, aantal aangedreven assen en remcapaciteit.

4

Voertuigbouwers zeggen in staat te zijn een dergelijk voertuig te bouwen. SIEMENS brengt

bijvoorbeeld de AVANTO op de markt; Een voertuig met en instaphoogte van 340 mm en een
maximum snelheid van 105 km/uur.
5

Het vergroten van de truckstand kan echter problemen geven met het stedelijk profiel van vrije

ruimte (in bogen).
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Opgemerkt wordt dat in de open lucht vaak steilere hellingen kunnen worden
toegepast dan in tunnels. Dit hangt samen met het langer vochtig zijn van rails
in een beschutte, windvrije omgeving. Hierdoor kan het materieel problemen
krijgen met aanzetten (doorslaan van de wielen) of remmen (doorglijden van
het voertuig).
Om 120 km/uur te kunnen rijden, een voldoende aanzetversnelling te kunnen
halen om op straat te kunnen rijden en om hellingen te kunnen nemen, moet er
veel vermogen geïnstalleerd worden en komt de vraag van al-as-aandrijving om
de hoek kijken: een voertuig waarbij alle wielassen aangedreven worden.
...................................
Afbeelding 5.8
Supertram te Sheffield

5.5 Spanning en tractie-energievoorziening
Probleemverkenning

Doordat verschillende railnetwerken verschillende spanningssystemen gebruiken
is het bij gecombineerd gebruik van de infrastructuur in veel gevallen
noodzakelijk dat het voertuig een tractiesysteem bezit dat op verschillende
spanningssystemen en stroomvoorzieningen werkt. Het overschakelen van de
energievoorziening moet soepel verlopen. De volgende aspecten spelen een rol:
•= spanningssysteem;
•= tractie-energievoorziening.
5.5.1 Spanningssystemen

De huidige Nederlandse railsystemen kennen verschillende spanningssystemen:
•= tramsysteem: 600 V of 750 V gelijkstroom;
•= metro-/sneltramsysteem: 750 V gelijkstroom;
•= spoorwegsysteem: 1500 V gelijkstroom (in de nabije toekomst 25 kV
wisselstroom op Betuweroute, HSL-Zuid en wellicht een groter deel van het
net).
Bij gebruik van een externe stroomvoorziening wordt de stroom op
verschillende manieren toegediend aan de voertuigen:
•= tramsysteem: bovenleiding;
•= metrosysteem: bovenleiding en/of derde rail;
•= spoorwegsysteem: bovenleiding.
Daarnaast bestaat een deel van het spoorwegnet uit niet-geëlektrificeerde
trajecten. Hier wekt de trein zijn eigen energie op. Bij grensoverschrijdend
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verkeer zijn ook de spanningssystemen in het desbetreffende land relevant. Het
huidige tramnet wordt geheel geëxploiteerd met een elektrische aandrijving via
bovenleiding (in het verleden echter ook dieselelektrische tractie, alsmede
elektrische tractie m.b.v. accu’s).
5.5.2 Netspanningen en zwerfstromen

Voor bovenleiding in de stad geldt dat deze ingepast dient te worden in de
omgeving. Hoe hoger de bovenleidingspanning in de stad, des te groter het
veiligheidsrisico en elektromagnetische verstoringen. Dit kan voorkomen
worden door zo min mogelijk zwerfstroom te laten circuleren en door de
geografische ligging van het spoor ten opzichte van de elektromagnetisch
gevoelige bronnen. In het verleden werden vaak hogere voltages bij trams
gebruikt dan nu. De meeste interlokale lijnen (Noord en Zuid-Holland en Zuid
Limburg) en de stadstrams van Haarlem en Leiden werden met 1200 Volt
gelijkstroom gevoed. Ook toen speelde de zwerfstroom problematiek. In Leiden
mocht de tram niet te dicht in de buurt van het Kamerlingh-Onnes
laboratorium komen, in De Bilt moesten op last van het KNMI speciale
voorzieningen aan de bovenleiding getroffen worden. Er is vaak ook sprake van
ongegronde angst: toen die voorzieningen na de Tweede Wereldoorlog
verwijderd werden, bleek het werk van het KNMI er geen invloed van te
ondervinden .
Oplossingsrichtingen

Bepalend voor het oplossen van het verschil in netspanning is de vraag of er
gemengd bedrijf (tram en trein in samengebruik bijv.) plaatsvindt. Indien er
sprake is van monogebruik zal de voorkeur in het algemeen liggen bij één
spanning en stroomafname. Zo kan een systeem waarbij nieuwe tramlijn die
aan een bestaande met 1500 Volt geëlektrificeerde spoorbaan wordt gekoppeld
bij samengebruik in zijn geheel op 1500 Volt worden gebracht. Bij monogebruik
(alleen tram, geen trein meer) is de spanningskeuze niet van de infrastructuur
afhankelijk, maar zal de keuze liggen bij de verkrijgbaarheid en kosten van het
materieel, of de spanning van het aangesloten tramsysteem.
Als er wel met verschillende tractie-energievoorzieningen wordt gewerkt, zijn er
meerdere oplossingen denkbaar voor het verschil in voedingsspanning, de
stroomafname of voor het deels wel en deels niet geëlektrificeerd rijden:
1. het materieel wordt uitgerust met een tractie-installatie die geschikt is voor
twee tractie-energiesystemen (in Nederland bijvoorbeeld 600 V / 1500 V
en 750 V / 1500 V). Bij de overgang tussen twee spanningssystemen is een
spanningssluis nodig. Apparatuur in het voertuig detecteert de benodigde
spanning en zorgt voor het omschakelen van de voertuiginstallatie. Deze
omschakeling kan zowel rijdend als stilstaand (op een halte) plaatsvinden,
afhankelijk van de uitvoering van de systemen;
2. materieel dat van lijnen met een derde rail gebruik maakt, dient naast een
pantograaf voor de spoorlijn tevens te beschikken over een stroomafnemer
die contact maakt met de derde rail. Deze stroomafnemer moet binnen het
profiel van vrije ruimte van de spoorweginfrastructuur vallen, of ingeklapt
kunnen worden bij gebruik van de spoorlijn. Aandachtspunten zijn onder
andere: hoogte van de pantograaf en het soort stroomafnemer;
3. batterij naast de normale elektrische installatie: voor het rijden onder een
“verkeerde” voedingsspanning of voor het rijden op niet-geëlektrificeerde
trajecten;
4. dieselgenerator naast de normale elektrische installatie: voor het rijden
onder een “verkeerde” voedingsspanning of voor het rijden op nietgeëlektrificeerde trajecten;
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5.

nieuwe systeemtechnieken (vliegwiel, combinatie van batterij en
dieselgenerator, brandstofcel, etc.).

Voorbeelden van de verschillende technische oplossingen

Materieel uitgerust met een tractie-installatie voor twee tractieenergiesystemen
Een aantal metrostellen in Amsterdam en
Rotterdam kan stroom van zowel een derde
(stroom)rail als van de bovenleiding afnemen.
Een aantal stadstrams in Amsterdam is
geschikt voor 600 en 750 Volt gelijkstroom.
In het Duitse Karlsruhe rijden sneltrams die
zowel op 750 Volt gelijkspanning kunnen
rijden als op 15000 Volt wisselspanning.
Materieel uitgerust met een dieselgenerator
voor voeding van een elektrische installatie
In Nordhausen (Duitsland) worden proeven
gedaan met een tramvoertuig dat zowel als
gewone elektrische tram onder bovenleiding kan rijden als op niet
geëlektrificeerde baanvakken als diesel-elektrische tram (voor het gemak hier
aangeduid als elektrische-dieselelektrische tram). Het gaat hier om een
samenwerking tussen het IMG Antriebe und elektronische Gerätetechnik GmbH
en het (kleine) trambedrijf van Nordhausen (47.000 inwoners, twee tramlijnen
en dertien trammotorrijtuigen). Er wordt gebruik gemaakt van standaard
dieselmotoren uit de automobielindustrie (VW en BMW), die zo compact zijn
dat de zowel de motor als de generator onder de banken kunnen worden
weggewerkt. De proefnemingen zijn succesvol. Siemens heeft interesse
getoond en gaat nu drie lagevloertrams van het type Combino met deze
techniek uitrusten voor een doorgetrokken dienst op de stadslijnen van
Nordhausen en de regionale spoorlijn van de Harzer Schmalspurbahnen GmbH
(HSB).
In de regio Braunschweig is een RegioStadtBahn in ontwikkeling. Het traject
bestaat uit een tramgedeelte, spoor geëlektrificeerd en spoor niet
geëlektrificeerd. Een geschikt voertuig is nog niet op de markt. Siemens, Alstom
LHB en Bombardier Transportation hebben aangegeven een geschikt voertuig
binnen drie jaar te kunnen ontwikkelen. Het betreft hier een hybride voertuig
(gelijkstroom versus dieselelektrisch).
...................................
Afbeelding 5.9
DE-tram van de RTM (3 delen)
(foto: H.G. Hesselink)
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In het verleden heeft in Nederland exploitatie plaatsgevonden met benzine- of
dieselelectrische aandrijving. Met name de tramnetten van de Maas-BuurtSpoorweg (Noord Limburg) en de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden) kenden deze techniek. Hier werd gebruik
gemaakt van aparte voertuigen waarin de energie werd opgewekt, of de
generator stond in een aparte ruimte van het voertuig. De RTM heeft zodoende
een tramstel geformeerd bestaande uit twee normale elektrische tramwagens
met daartussen een energiewagen. In ’t Gooi reed de Gooische Tramweg
Maatschappij met diesel-electrische tramstellen waarbij de generator in het
reizigersvoertuig een plaats op het middenbalkon had gekregen.
Batterij
Accu-materieel heeft in ons land niet veel dienst gedaan. De HTM in Den Haag
heeft er eind 19e, begin 20e eeuw tussen Den Haag en Scheveningen gebruik
van gemaakt. In Duitsland werd de techniek veel langer met succes toegepast.
Nieuwe systeemtechnieken
Met vliegwieltechnieken, batterijen, brandstofcellen en dergelijke wordt in
Europees verband geëxperimenteerd. De technieken lijken alleen voor systemen
met korte halteafstanden bruikbaar. De resultaten zijn echter nog niet zodanig
dat al deze technieken op korte termijn in het normale bedrijf kunnen worden
toegepast.
Een interessant experiment op het gebied van vliegwielaandrijving vormt de
Railbus in Bristol/Parry’s Peoplemover. Dit railvoertuig maakt gebruik van een
niet-continue-energietoevoer in de vorm van een vliegwiel. De
stroomvoorziening geschiedt door laadpunten bij haltes of laadstations via een
stroomafnemer (bijvoorbeeld onder de baan). Het opladen van het vliegwiel is
afhankelijk van de draaisnelheid van het vliegwiel en duurt vanuit stilstand 3
minuten. Bij halteren op korte afstanden duurt het opladen 20 seconden en
vanaf het eindpunt 90 seconden. Voor noodgevallen beschikt het voertuig over
batterijen. Het opladen van het vliegwiel gebeurt met behulp van een 70 volt
gelijkstroom elektromotor. De elektromotor brengt via een riem het vliegwiel in
rotatie. Via een aantal koppelingen en raderen brengt het vliegwiel met zijn
kinetische energie het voertuig mechanisch in beweging. Remenergie wordt
naar het vliegwiel gestuurd. Op deze manier kan zonder opladen 3 tot 4 km
gereden worden. De maximum snelheid van het voertuig bedraagt 48 km per
uur (72 km per uur is haalbaar). Door gebruik te maken van een sterkere motor
of een groter (zwaarder) vliegwiel kunnen deze prestaties verbeterd worden.
5.5.3 Bovenleiding

De constructie van de bovenleiding heeft, met name in stedelijk gebied, grote
invloed op de beleving van het systeem. Vaak wordt in historische
binnensteden gekozen voor een enkele rijdraad met ophanging aan de gevels
van de huizen. Buiten de centra wordt vaak een zwaardere
bovenleidingconstructie toegepast; bovenleidingmasten met bovenleiding met
een zogenaamde kettingophanging. Het geheel krijgt een meer spoors karakter.
In Franse steden, met name die met een historische kern, wordt veel aandacht
aan de bovenleiding besteed. Zo heeft men in Straatsburg, daar waar
bovenleidingmasten niet te vermijden waren, deze een kleur gegeven die
wegvalt tegen de achtergrond.
In Londen is begin 20e eeuw in het centrum van de stad gekozen voor voeding
via een ondergronds aangebrachte derde rail. Hiertoe was een tussen de rails
gleuf in het wegdek aangebracht. Blijkbaar werd er op die trajecten niet
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gefietst. Groefrails en gleuven voor de stroomafname lijkt op het eerste gezicht
wel wat veel van het goede. In Frankrijk doet men momenteel proeven met een
moderne variant hiervan.
Bij de keuze voor een bovenleidingconstructie kan niet uitsluitend op
esthetische aspecten worden gelet. Er zal ook rekening gehouden moeten
worden met de af te geven stroomsterkten, de bedrijfszekerheid en het
onderhoud van de bovenleidingconstructies. Tevens kunnen juridische aspecten
een rol spelen bij bevestiging van bovenleidingconstructies aan gevels van
particulieren.

5.6 Wiel/rail geometrie
Probleembeschrijving

Er bestaan verschillen in de wiel/rail geometrie tussen de verschillende
railsystemen. De wielen van het voertuig moeten geschikt zijn voor de
infrastructuur (rails, wissels, kruisen) waarover gereden wordt.
De spoorstaven in Nederland hebben hoofdzakelijk UIC Railprofielen 54 en/of
60 met hier en daar (nog) NP46. Met name tramsystemen verschillen op dit
punt veel van de spoorwegsystemen doordat ze kleinere en smallere wielen
hebben, waarmee wissels op de flens doorlopen worden en ook krappe bogen
bereden kunnen worden. Daarnaast maken tramsystemen vaak gebruik van 37
C groefrailprofiel, waarvoor wielen met een bepaalde geometrie benodigd zijn.
Het railprofiel van tramsystemen moet echter van geval tot geval bekeken
worden6. Het is niet zondermeer mogelijk om op een straattracé met
spoorwielen te rijden met een wielbandbreedte van 135 mm zonder gebruik te
maken van bredere spoorstaven omdat anders het wegdek kapot wordt
gereden.
Oplossingsrichtingen

Er kunnen twee oplossingen worden toegepast:
•= het aanpassen van het wielprofiel aan beide spoorstaafsoorten (trein- en
tramspoorprofiel);
•= het toepassen van groefrail met spoorprofiel.
Bij koppeling van nieuwe tramsystemen aan bestaande spoorwegen zal een
railprofiel in de stad kunnen worden gekozen dat wielen met een spoorprofiel
toelaat. Bij koppeling van bestaande tramsystemen aan spoorwegen zal gezocht
dienen te worden naar een wielvorm die op beide soorten rails kan rijden. Een
wielvorm die afwijkt van de UIC-eisen (internationale spoorwegunie) zal apart
onderzocht moeten worden.
Andere punten van belang zijn de hoek van het wiel ten opzichte van de kop
van de rails: de rails moeten geslepen worden op de hoek die het wiel maakt.
Het gekaderde voorbeeld van RandstadRail laat zien dat het laten doorrijden
van voertuigen van spoorrails op tramrails een aantal aanpassingen aan de
wielen en/of aan de spoorstaven vereist. De wielen van nieuwe en bestaande
voertuigen moeten hier op worden aangepast (verbreding en verdieping). Zo
worden de wielen van de Haagse trams bij hun regulier onderhoud vervangen

6

Amsterdam tram heeft S 49 en vroeger S 41 vignole rails en de bij S 49 passende RI60N
groefrail, die dezelfde kop met dezelfde afronding van 13 mm heeft als de vignole groefrail.
De RET heeft NP 46.
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door andersoortige wielen. Met deze aanpassingen kan bijvoorbeeld de sprinter
blijven rijden op de Zoetermeerlijn.
...................................
Afbeelding 5.10
RandstadRail en HTM

RandstadRail en HTM
Bij de HTM is in opdracht van Stadsgewest Haaglanden in verband met RandstadRail
een onderzoek gedaan naar de wiel/rail geometrie[10]. Dit onderzoek leidde o.a. tot
de volgende conclusies:
•= Om een RandstadRail voertuig zowel op tram- als NS-sporen te laten rijden is een
aanpassing van de wiel/rail situatie vereist;
•= Voor wielflenzen met een hoogte van 25,4 mm en van 30 mm moeten alle
groefrails op de RandstadRail-tracés in het Haagse net met 6 mm verbreed
worden;
•= Bij aanleg van nieuw spoor in het wegdek moet een groefrail Ri59N met een
groefbreedte van 42 mm worden ingebouwd. Voor ‘zeer kleine bogen’ is wellicht
nog een ander profiel noodzakelijk (Ph 37A met een groefbreedte van 60 mm);
•= In de vrije baan moet de vignolerail S49/13 op het HTM-net of de UIC54 of
NP46 worden gebruikt;
•= De nieuwe wiel/rail configuratie heeft tot gevolg dat alle bestaande puntstukken
en kruisingen van het RandstadRail-tracé binnen het tramnet van de HTM
moeten worden aangepast door middel van verbreding en verdieping. Dit kan
door middel van uitslijpen op de juiste breedte en diepte of door vervanging als
dit vanwege de kwaliteit vereist is;
•= Afhankelijk van de flenshoogte moeten de strijkregels bij puntstukken van NS een
andere hoogte krijgen;
•= Het gezamenlijk gebruik van delen van het RandstadRail-tracé binnen het HTMtramnet vereist een verbreding van de wielbanden van zowel tram- als
RandstadRail-voertuigen tot maximaal 135 mm. Dit is circa 20 mm breder dan de
wielband van het huidige HTM-materieel;
•= Ten gevolge van de loopvlakverbreding van RandstadRail-materieel zal zo nodig
door middel van frezen naast de railkop een voegverbreding van circa 5 cm
moeten worden gemaakt en moet de voegvulling zo nodig vernieuwd worden;
•= Bij kruising van fietsers met brede railgroeven kunnen aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Oplossingsrichtingen Buitenland

In Karlsruhe heeft men wielband en wielflens zodanig afgedraaid dat zowel op
tramprofiel (groefrail) als op spoorbaanprofiel gereden kan worden. Dit vereist
wel nauwkeurige controle en onderhoud van de wielbanden.
In Saarbrücken worden groefrails met het profiel van spoorstaven toegepast.
Aandachtspunt bij toepassing in Nederland van de Saarbrücken-oplossing is dat
in Nederland veel wordt gefietst zodat bij de toepassing van spoorrails op straat
(bredere groef) rekening moet worden gehouden met mogelijke valpartijen. Op
den duur treedt gewenning op bij fietsers, niet ten aanzien van het vallen
uiteraard, maar ten aanzien van de aanwezigheid van de tramrails en de wijze
waarop deze te kruisen (zie bestaande tramsteden). Eventueel kunnen tram- en
fietsroutes gescheiden worden.
Wanneer naar de beschikbare gegevens wordt gekeken over de Nederlandse
situatie en naar voorbeelden uit het buitenland, dan kan geconcludeerd worden
dat de wiel/rail geometrie geen belemmeringen oplevert voor het railvoertuig.
De industrie levert wielen met een profiel dat geschikt is voor meerdere soorten
spoorstaven.
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5.7 Wieldiameter

Naarmate het wiel een kleinere diameter heeft zijn meer maatregelen nodig bij
het rijden over spoorwegen.
De wieldiameters in Nederland zijn als volgt:
•= trammaterieel: 600 tot 660 millimeter;
•= metro-/sneltrammaterieel: 690 tot 760 millimeter7;
•= spoorwegmaterieel: 840 tot 920 millimeter.
Oplossingsrichtingen

Volgens de geldende Nederlandse normen zijn bij een wieldiameter van
tenminste 720 millimeter geen maatregelen aan de spoorweginfrastructuur
nodig. Er kan dan gewerkt worden met “normale” wissels met strijkregels en
vaste puntstukken, en van zogenaamde Engelse wissels (kruiswissels).
Oplossingen in het buitenland

In Zwickau rijdt de Vogtlandbahn met het materieeltype “Regiosprinter” vanuit
de regio de binnenstad in over een normaalspoortraject uitgevoerd met
spoorprofiel. In Zwickau zelf wordt een deel van het traject gedeeld met de
smalsporige stadstram, waarmee zelfs twee (halve) wissels worden gedeeld. In
de regio deelt de Regiosprinter hoofdbaanvakken van de Deutsche Bahn,
waarover ook IC-materieel rijdt. De Regiosprinter rijdt daar maximaal 110
kilometer per uur. Er worden “normale” wissels met strijkregels en vaste
puntstukken, en kruiswissels toegepast. De wieldiameter van de aangedreven
assen van de Regiosprinter is 760 millimeter (nieuw) tot 700 millimeter
(gebruikt), de diameter van de loopwielen van de middenbak is 520 millimeter
(nieuw) tot 480 millimeter (gebruikt). Blijkbaar staat men in Duitsland een
kleinere wieldiameter toe dan in Nederland.

5.8 Beveiliging en detectie
5.8.1 Beveiliging

Het beveiligingssysteem kan onderverdeeld worden in beveiliging en detectie.
Onder het kopje beveiliging wordt een beschrijving gegeven van de werking
van het beveiligingssysteem en van de procedures die worden toegepast om
botsingen te voorkomen. Onder het kopje detectie wordt ingegaan op de
technische hulpmiddelen die worden toegepast bij de verschillende
beveiligingssystemen. De technische hulpmiddelen zorgen ervoor dat een
voertuig gesignaleerd wordt en dat het beveiligingssysteem in werking treedt.
Er is een verschil tussen het beveiligingssysteem van tram, metro en trein:
•= spoorwegen, gekenmerkt door hoge snelheden (boven 80 km/h), beperkt
remvermogen en vaak gecompliceerde stationsemplacementen, moeten
volledig beveiligd worden tegen onderling botsen. Bovendien moeten de
rijwegen vanuit verkeersposten worden ingesteld. De beveiliging van het
Nederlandse spoorwegnet is gebaseerd op een zogenaamd bloksysteem dat
is voorzien van Automatische Trein Beïnvloeding (ATB). Bij ATB is het
spoortraject via signalering verdeeld in blokken waarin zich een trein kan
bevinden. De ATB voert automatisch een ingreep op de energievoorziening
van de motoren en het remsysteem uit wanneer een rem- of stopsignaal
genegeerd wordt. Zowel het materieel als de infrastructuur zijn voorzien
7

huidige wieldiameter SUN: 720 millimeter.
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•=

•=

van apparatuur die het systeem doet functioneren. Al het materieel dat van
de spoorweginfrastructuur gebruik maakt dient voor een veilig verkeer
voorzien te zijn van deze ATB-apparatuur. Het huidige ATB-systeem heeft
echter een aantal beperkingen, die er mede toe geleid hebben dat er een
ATB Nieuwe Generatie (ATB-NG) is ontwikkeld. ATB-NG is echter pas op
enkele spoorwegtrajecten gerealiseerd. In het kader van de Europese
harmonisatie van beveiligingssystemen wordt het Europese
beveiligingssysteem ECTS ontwikkeld;
metro, gekenmerkt door tunnels met slecht zicht en door dienstuitvoering
met zeer korte intervallen, moet ook compleet beveiligd worden, dus ook
bij snelheden onder 80 km/h. Net als bij het spoorwegsysteem is er bij het
metrosysteem sprake van een blokstelsel, al dan niet met een systeem van
automatische treinbeïnvloeding. Het betreft andere systemen dan bij het
spoorwegsysteem;
(snel)tram, gekenmerkt door goed zicht, snelheden tot 80 km/h, hoog
remvermogen en deelname aan overig wegverkeer, behoeft geen eigen
beveiliging, maar moet wel zijn opgenomen in de regeling van het overige
wegverkeer. Er wordt in het algemeen ‘op zicht’ gereden. Een uitzondering
geldt voor situaties met slecht zicht (b.v. korte tunnel) en met enkelspoor
voor beide rijrichtingen. Dan staan er seinen langs de baan en/of is een
display in het voertuig ten behoeve van de beveiliging. Daarnaast kent het
tramsysteem een beveiligingsysteem dat ingrijpt bij het passeren van een
rood licht of bij het rijden met een te hoge snelheid: Automatische Rem
Ingreep (ARI).

De meest gecompliceerde beveiligingssituatie ontstaat bij toepassing van light
rail op een spoorbaan waar ook heavyrailmaterieel rijdt (gewone treinen dus).
Het is aan te bevelen om een onderscheid te maken tussen een spoorbaan,
voornamelijk in gebruik voor sneltramverkeer en een spoorbaan, waarover ook
nog een relatief belangrijk spoortreinverkeer moet worden afgewikkeld. Met dit
onderscheid zou men tot de volgende oplossingen kunnen komen:
•= spoorbaan voornamelijk in gebruik door sneltramverkeer:
In dit geval mag de spoorbaan volgens de eenvoudige principes van
sneltramverkeer worden ingericht en worden eventuele andere treinen
alleen onder bepaalde condities (b.v. beperkte snelheid) toegelaten. Wel
moet dan het medegebruik op knooppuntstations speciaal worden
geregeld, resp. door consequente scheiding worden vermeden. Voorts is
het denkbaar dat ook bij kruisingen tussen sneltram en hoofdspoor, resp.
tussen sneltram en ander wegverkeer consequent sneltramregels worden
toegepast, waardoor veel goedkopere oplossingen kunnen worden
bewerkstelligd, resp. de spoorwegnormen kunnen worden losgelaten.
•= spoorbaan waarover nog een relatief belangrijk spoortreinverkeer blijft
afgewikkeld: hier gelden de spoorwegveiligheidsregels ook voor het
sneltramverkeer. Het lightrailvoertuig wordt hier met complicaties
geconfronteerd:
•= detectie van het voertuig, omdat deze in principe een lichtere aslast
heeft dan een spoorrijtuig (met elektrische tractie minder of niet
problematisch). Momenteel is de praktijk om extra apparatuur te
installeren voor het tellen van het aantal passerende assen;
•= de uitrusting met ATB, vooral bezwaarlijk wegens de hoge kosten voor
een relatief klein sneltramvoertuig (wellicht is de zgn. ARI-apparatuur
alleen ter correctie van het negeren van een onveilig sein afdoende);
•= de botssterkte van het voertuig (zie 4.7.1);
•= de norm voor overwegen, omdat met LR veelal verhoging van de
frequentie wordt nagestreefd (echter: sneltram heeft veel groter
remvermogen; bij een aangrenzende halte ook grotere veiligheid). De
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veiligheid op overwegen wordt mede beïnvloed door de toename van
het wegverkeer. Bovendien leidt het opheffen van overwegen (zonder
vervanging door tunnels) tot een grotere druk op overwegen elders.
Voorbeelden
Spoorbaan voornamelijk in gebruik door lightsneltramverkeer:
RandstadRail (Zoetermeer-Den Haag) behoort tot deze categorie. Ook de
verbinding Maastricht-Heerlen-Kerkrade kan min of meer hiertoe gerekend
worden. In Duitsland is deze vorm o.a. aan te treffen tussen Bonn, Keulen en
Benzelrath. Waar mogelijk probeert men zelfs elke vorm van gelijktijdig
samengebruik te voorkomen, zoals nabij Croydon, waar het voormalige
dubbelspoor voor treinverkeer is opgegeven en aan zowel sneltram als trein
slechts één spoor is toegekend. In de USA (b.v. in San Diego) werkt men ook
wel met tijdvensters, b.v. overdag worden alleen sneltrams toegelaten, ’s
avonds laat en ’s nachts alleen (goederen)treinen.
Spoorbaan waarover nog een relatief belangrijk spoortreinverkeer blijft
afgewikkeld:
Karlsruhe en Saarbrücken behoren tot deze categorie; in Nederland is dit geval
o.a. tussen (Gouda-)Alphen a/d Rijn en Leiden voorzien, mogelijkerwijze ook
op het traject Haarlem-Zandvoort.
Ondanks de gecompliceerdheid van light rail in combinatie met treinverkeer
(vooral het geval van menging met een relatief belangrijk treinverkeer), blijkt
men b.v. in Duitsland erin geslaagd te zijn om alle problemen te overwinnen en
een in de praktijk goed functionerend, aantrekkelijk product aan te bieden.
Relatief zijn de kostenoffers echter hoog, zodat elke mogelijkheid tot
decomplicering zal moeten worden aangegrepen.
...................................
Afbeelding 5.11
Dieseltram te Groningen
(foto: J. Voerman)

5.8.2 Detectie
Probleemverkenning

Detectie is een onderdeel van de beveiligingssystematiek. Via detectie kan
tevens de verkeersleiding zien waar een trein zich bevindt. De huidige vorm van
detectie van materieel op de spoorweginfrastructuur is hoofdzakelijk gebaseerd
op het elektrisch verbinden van de spoorstaven door de wielstellen van het
voertuig. Daarbij is de kwaliteit van de elektrische geleiding van het
wiel/railcontact van essentieel belang. Tot dusver blijkt dat de kwaliteit van de
geleiding bij inzet van lightrailmaterieel niet te garanderen is: het gewicht van
lightrailvoertuigen is onvoldoende gebleken om via de wielen de twee
spoorstaven elektrisch te laten kortsluiten. De vraag is nu of, door gebruik te
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maken van lightrailvoertuigen met een asdruk die vergelijkbaar is met die van
de huidige treinen op het spoorwegtraject Leiden – Utrecht (Plan V), of de
Sprinter die in de regio Rotterdam rijdt, verondersteld mag worden dat de
asdruk geen belemmering vormt voor de vereiste detectie (zie ook 4.5.2
Detectie). Hierbij speelt dat een minimum waarde voor de asdruk waarbij nog
wel sprake is van een betrouwbare detectie niet is te geven, aangezien detectie
afhankelijk is van verschillende factoren. Let wel: door een voertuig zwaarder te
construeren (botssterkte en aslast) wordt er wel meer motor- en remvermogen
gevraagd om de gewenste aanzetversnellingen en remvertragingen te halen.
Dit leidt tot hogere kosten in de aanschaf en exploitatie van de voertuigen dan
wanneer er met een lichter voertuig kan worden gewerkt.
...................................
Afbeelding 5.12
Materieel type plan-V te Dordrecht

De detectie in de huidige situatie is als volgt:
•= tramsysteem: geen detectie of detectie via VECOM;
•= metrosysteem: detectie door middel van spoorstroomlopen;
•= spoorwegsysteem: detectie door middel van spoorstroomlopen of door
middel van massa.
Oplossingsrichtingen

De oplossingen voor het detectieprobleem kunnen gevonden worden in:
•= het inzetten van materieel met voldoende massa (zie ook 4.3.7. Aslasten),
•= het toepassen van een ander detectiesysteem dan de tot nu toe toegepaste
spoorstroomlopen. De mogelijkheden liggen daarbij op de gebieden van:
•= toonfrequente spoorstroomlopen;
•= autolocalisatie (ATC);
•= puntdetectie (infrarood, assentellers, e.d.).
Oplossingen in het buitenland

In het buitenland bestaan andere soorten ATB en detectie die veilig genoeg zijn.
In Duitsland is de combinatie ATB, maximum snelheid, noodremvertraging en
botssterkte inmiddels geaccepteerd; in Frankrijk wordt eraan gewerkt.

5.9 Veiligheid

Materieel dat van de spoorlijn gebruik maakt moet voldoen aan een bepaalde
norm van botsbestendigheid. Het gaat daarbij om de botssterkte van een
lightrailvoertuig dat in conflicten komt met ander spoorwegmaterieel en om de
veiligheid in relatie tot straattracés en het kruisende wegverkeer op overwegen.
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De volgende aspecten spelen een rol:
•= botssterkte;
•= overwegen;
•= integrale benadering veiligheid.
5.9.1 Botssterkte
Probleemverkenning

De botsveiligheid is een belangrijk aspect bij medegebruik van
spoorweginfrastructuur door trein- en lightrailmaterieel. De constructie van het
materieel is daarbij gericht op minimalisatie van de risico’s in geval van
onverhoopte conflictsituaties met andere railvoertuigen, wegvoertuigen,
infrastructuur en de omgeving.
Lichte railvoertuigen zijn minder massief dan zware railvoertuigen en vangen
daarom minder botsingsenergie op waardoor bij een botsing de schade aan het
voertuig groter zal zijn dan bij zware railvoertuigen. Spoorwegmaterieel
kenmerkt zich door een zwaardere constructie in vergelijking met metro’s en
trams, alsmede door een hogere maximum snelheid.
De zwaardere constructie van treinen heeft alles te maken met de gestelde
veiligheidseisen. Hierdoor kan treinmaterieel een grote bufferkracht opnemen.
Voor trammaterieel worden minder zware eisen gesteld aan de constructie van
het materiaal, de beveiliging, aan wegkruisingen en dergelijke. Zij voldoen dan
ook niet aan de normen die gesteld worden voor het spoorwegnet. Het voldoen
aan de norm voor trajecten waar met spoorwegmaterieel wordt gereden, kan
dus een probleem vormen.
Oplossingsrichtingen

De voor het internationaal spoorwegverkeer geldende richtlijnen (UIC), die
onder meer betrekking hebben op de statische langskrachten die het materieel
moet kunnen weerstaan, zijn niet dwingend voor het nationale
spoorwegverkeer. Onder handhaving van de eisen van veiligheid van het
railverkeer zijn voor het in Nederland in te zetten materieel al eerder afwijkende
constructieve uitvoeringen gerealiseerd. In het buitenland worden voor lightrail
reeds veel lichtere constructies toegelaten, waarbij wel vaak een koppeling met
andere eisen wordt gemaakt: maximum snelheid (80 of 100 km/uur) en de
remvertraging bij noodremmingen (2,73 m/s2).
Van belang zijn in dit verband de volgende gebruiksmogelijkheden van het
spoor:
•= samengebruik: systeemveiligheid moet aan de strengste eisen voldoen als
gevolg van gemengd rijden;
•= geen samengebruik: systeemveiligheid hoeft aan minder strenge eisen
voldoen omdat er geen sprake is van samengebruik van de infra tussen
lightrailvoertuigen en treinen.
Oplossingsrichtingen Buitenland

In Duitsland rijden in Karlsruhe Stadtbahn-voertuigen (sneltramvoertuigen) in
de stad samen met gewonen stadstrams en op de buitenlijnen samen met ICverkeer. Op de voormalige Albtal-Bahn wordt zelfs door Stadtbahn-voertuigen
gereden samen met goederentreinen die getrokken worden door
diesellocomotieven die vergelijkbaar zijn met de serie 6400 van Railion, en met
toeristische treinen die getrokken worden door zware stoomlocomotieven van
de Duitse Baureihe 50.
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In Zwickau (Duitsland) rijdt de Vogtland Bahn in de stad samen met
lagevloerstadstrams, in de regio worden spoorlijnen gedeeld met onder andere
IC-verkeer.
In London, Croydon, werkt men op door tram en trein gemeenschappelijk
bereden trajecten met tijdsvensters. Op momenten dat de tram rijdt is
spoorwegverkeer niet toegelaten. Door de hogere frequentie heeft de tram
daar het primaat. Het goederentreinverkeer moet zich naar de tram schikken.
5.9.2 Overwegen
Probleemverkenning

Een ander punt vormt de verkeersveiligheid. Deze vormt een probleem
vanwege aanrijdingen op straat en op overwegen. Eén van de parameters bij
het maken van risicoberekeningen voor spooroverwegen is de frequentie van
het treinverkeer. Indien de introductie van light rail op de spoorbaan leidt tot
frequentieverhoging, zal het nodig zijn om risicoberekeningen te maken.
Daaruit zal blijken welke aanvullende maatregelen met betrekking tot
overwegen nodig zijn. Zo bepaalt de frequentie de sluitingstijd van
spoorbomen. De sluitingstijd vormt een probleem als de spoorbomen meer dan
de helft van de tijd gesloten zijn. Naast frequentieverhoging zijn er overigens
nog verschillende andere aspecten die de veiligheid bij overwegen kunnen
beïnvloeden.
Oplossingsrichtingen

Er bestaat nog veel discussie over de overwegveiligheid. Momenteel is de
insteek dat bij een frequentieverhoging (bijvoorbeeld door invoering van light
rail met behulp van in dit onderzoek ontworpen voertuig) de kans op
ongevallen toeneemt. Veiligheid op straattrajecten is gebaat bij voldoende zicht
van de bestuurder.
5.9.3 Integrale benadering veiligheid
Probleemverkenning

Af en toe (bijvoorbeeld in de Europese studie Crossrail) wordt gepleit voor een
meer integrale benadering van het veiligheidsvraagstuk. Daarbij is de
botssterkte van het materieel slechts één van de aspecten. Andere aspecten zijn:
•= maximum snelheid light rail;
•= baanvaksnelheid;
•= noodremvertraging;
•= ATB-systeem.
Oplossingsrichtingen

Er zijn diverse argumenten om aan trammaterieel minder strenge eisen te stellen
dan aan treinmaterieel. Zo kunnen via technische maatregelen diverse
preventieve veiligheidsvoorzieningen getroffen worden die moeten voorkomen
dat voertuigen op elkaar botsen (actieve veiligheid). Te denken valt daarbij aan
automatische treinbeveiliging en aan signaleringssystemen. Bovendien is de
remweg van een tram veel korter dan die van een trein.
Een andere oplossing vormt het beperken van de maximum snelheid voor light
rail op trajecten met gecombineerd gebruik tot 100 kilometer per uur. Door
kritische waarden op te stellen voor de technische ontwerpaspecten van
voertuigen en infrastructuur kan preventief aan de veiligheid worden gewerkt.
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Bij Railinfrabeheer is men momenteel bezig om onderzoek te doen naar een
betaalbare combinatie van veiligheidsmaatregelen. Uitgangspunt is dat
lightrailmaterieel een hoge (nood)remvertraging zal kennen. Onderzocht wordt
of het systeem ARI (Automatische Rem Ingreep), een relatief zeer goedkoop
systeem dat uit de tramtechniek afkomstig is, geschikt is om voor lightrail
voertuigen de plaats in te nemen van het veel duurdere ATB-systeem. ARI kan
worden toegepast op het spoor zonder dat het de bestaande beveiliging
beïnvloedt. ARI moet dan voor noodremmingen zorgen bij rijden met te hoge
snelheid, het passeren van een rood sein en bij een abusievelijk niet gesloten
overweg. Lussen in de baan geven een signaal door aan het voertuig.
Door Railinfrabeheer wordt tevens als uitgangspunt genomen dat de detectie
van lightrailmaterieel oplosbaar is met behulp van de bestaande
spoorstroomlopen. Mogelijk zijn hiervoor aanpassingen in het voertuig
noodzakelijk.
Oplossingen in het buitenland

In Duitsland is het vraagstuk van de botsbestendigheid opgelost door een
bijzondere uitzondering te maken voor trams op het railnetwerk. De UIC/EBO
hanteert bij een maximum snelheid van 100 km/uur een standaardnorm van
600 kN op 1 meter hoogte voor light rail betreffende botsbestendigheid
(absorberen van energie).
Het materieel van KarIsruhe (Duitsland) voldoet hier aan. De trambouwers zijn
dus nu in staat om materiaal te leveren dat aan de norm van 600 kN voldoet. In
Frankrijk worden botsvoorwaarden (op)gesteld, met betrekking tot de impact
van botsing op kruisingen (vanwege het scheppen van vrachtwagens).

5.10 Beheersing

Het toezicht op de verschillende railsystemen is verdeeld over verschillende
beheerders. Aangezien een geïntegreerd systeem (met deels samengebruik van
spoor en haltes met treinstellen van NS) verschillende trajectdelen kent met een
verscheidenheid aan signalering, is de communicatie met de bestuurder van
groot belang. Daarbij moeten de verschillende systemen goed van elkaar
afgeschermd zijn om onduidelijke situaties te voorkomen. Het voertuig moet
dan ook geschikt zijn voor alle signalering/communicatie die op het gehele
traject gehanteerd wordt.
De volgende aspecten spelen een rol:
•= verkeersleiding;
•= communicatie voertuig-wal.
5.10.1 Verkeersleiding
Probleemverkenning

De verschillende systemen hebben ieder hun eigen vorm van verkeersleiding:
•= tramsysteem: soms verkeersleiding;
•= metrosysteem: verkeersleiding;
•= spoorwegsysteem: de verkeersleiding is in handen van de
landelijk/regionaal opererende taakorganisatie Railverkeersleiding. Zij
maken voor het uitvoeren van hun taken gebruik van het VPT-systeem
(Vervoer Per Trein).
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Oplossingsrichtingen

Bij samengebruik van spoorweginfrastructuur door lightrailvoertuigen en zware
treinen geldt in alle gevallen dat alle voertuigen en ook de samenstelling
moeten worden aangekondigd aan Railverkeersleiding (in VPT). Daarnaast
moet de invoer van de informatie en data geschieden door een koppeling met
de (beheers)systemen van tram- of metronet.
Oplossingen met betrekking tot samengebruik kunnen vaak op organisatorisch
gebied worden gevonden. Bij een gecombineerd gebruik door tram en trein kan
gekozen worden om de verantwoordelijkheid bij één beheerder te leggen. Het
is ook mogelijk dat het beheer lokaal versnipperd is. In dat geval moet het
gebruik van baandelen in beheer door verschillende instanties/bedrijven
geregeld zijn. In dat geval is de signalering en communicatie, in verband met de
veiligheid, van extra belang.
5.10.2 Communicatie voertuig-wal
Probleemverkenning

De communicatie voertuig-wal vindt in de huidige situatie voor elk infrasysteem
met een ander technisch systeem plaats. Het probleem is dat deze systemen
niet automatisch met elkaar communiceren.
•= tramsysteem: Vecom(/Combofoon);
•= metro-/sneltramsysteem: mobilofoon, Vecom/Combofoon;
•= spoorwegsysteem: Telerail.
Oplossingsrichtingen

Bij samengebruik zullen de voertuigen moeten beschikken over de
communicatiemiddelen van de gecombineerde systemen: Vecom en Telerail bij
de combinatie tram-trein, en mobilofoon en Telerail bij de combinatie metrotrein. GSM-R gaat in de toekomst Telerail vervangen.
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6 Concept voertuigontwerp
.............................................................................................
6.1 Inleiding

Uit de inventarisatie van technische aspecten blijkt dat ontwerptegenstrijdigheden optreden wanneer naar één “standaard”voertuig wordt gezocht voor
zowel regionaal spoor als stedelijke rail. Deze ontwerptegenstrijdigheden
hebben betrekking op een aantal technische onderzoeksitems. In dit hoofdstuk
wordt voor een aantal mogelijke verschijningsvormen van het railvoertuig
(combinaties van spoor en rail met/zonder samengebruik) de invulling van de
belangrijkste ontwerpaspecten gegeven. Dit leidt tot de introductie van tweetal
voertuigconcepten, waarbij tevens bekeken is in hoeverre de railvoertuigindustrie kan voldoen aan de ontwikkeling en vervaardiging van deze
concepten. In hoofdstuk zeven zullen deze concepten worden getoetst aan de
lightrail plannen in Nederland.
6.2 De infrastructuur koppelingen

Hoe ziet in beginsel een railvoertuig eruit als deze puur op basis van de
infrastructuurkenmerken wordt vormgeven, dus vrij van belemmeringen door
de omgeving en de problematiek die voortvloeit uit samengebruik van spooren tramwegen? Gelet op de systeemkenmerken van vele lightrailsystemen in
het buitenland en de Nederlandse projecten kunnen twee theoretische uitersten
van voertuigontwerp worden neergezet op basis van de volgende situaties:
1. Het doorkoppelen van een groot stedelijk railnetwerk met een relatief klein
stuk regionaal spoor, hetgeen leidt tot een railvoertuig met de
karakteristieken van een tram (tram-train).
2. Het doorkoppelen van een lange regionale spoorlijn, met een in verhouding
kort stedelijk railtraject, hetgeen leidt tot een railvoertuig met de
karakteristieken van een trein (train-tram);
...................................
Afbeelding 6.1
Het tram-train principe: de Saarbahn, een
stedelijke tram, die tot ver in de regio
doorrijdt

Het tram-train principe
Stedelijke raillijn

Regionale spoorlijn
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...................................
Afbeelding 6.2
Het train-tram principe: de Regiosprinter van
de Vogtlandbahn, een regionaal railvoertuig,
dat tot in het stedelijk centrum doorrijdt

Het train-tram principe
Regionale spoorlijn

Stedelijke raillijn

6.3 Ontwerptegenstrijdigheden

De technische ontwerpaspecten hebben betrekking op het belangrijkste
uitgangspunt, namelijk dat het voertuig zowel gebruik maakt van de regionale
spoorwegen (in combinatie met zware treinen), als van stedelijke raillijnen. Dit,
gecombineerd met de wens om een voertuig eveneens te laten voldoen aan de
andere in hoofdstuk 4 beschreven functionele aspecten genereert een aantal
ontwerptegenstrijdigheden. Het aspect van de ruimtelijke inpasbaarheid in de
stad vormt de grootste tegenstrijdigheid met het koppelen van regionaal en
stedelijk railvervoer. De ruimtelijke inpasbaarheid vertaalt zich bijvoorbeeld in de
mogelijkheid om in de stad op maaiveldniveau door een (winkel)straat te rijden
en te halteren. Smalle lagevloervoertuigen lenen zich hier het beste voor. Er
ontstaan dan geen ruimtelijke of fysieke barrières door haltes en het voertuig is
gemakkelijker in te passen in het straatprofiel dan een breed voertuig. Op het
regionale spoor echter functioneert juist een breed voertuig met een hoge vloer
het beste vanwege de hoogte van de perrons en vanwege de afstand tussen
het spoor en het perron (profiel van vrije ruimte NS). We spreken hier dan ook
over een tegenstrijdigheid, aangezien de technische eisen die bij het
gebruikmaken van de verschillende infrastructuur (spoor versus rail)
gecombineerd met de gebruikseisen voor de stedelijke omgeving worden
gesteld binnen één voertuig vrijwel geen éénduidige oplossing kennen.
De ruimtelijke inpasbaarheid kent naast afmetingsaspecten eveneens een
milieucomponent. Vanwege de wens van vele stadsbesturen om - zeker in een
binnenstedelijke omgeving – een vermindering van geluids- en stankoverlast te
realiseren wordt van OV-voertuigen eveneens een bijdrage verwacht aan deze
doelstelling. Dit houdt in dat oplossingsrichtingen voor die verschijningsvormen
waar niet-geëlektrificeerde spoorlijnen een rol spelen tegenstrijdigheden
kunnen opleveren (diesel versus elektrisch).
Daarnaast speelt bij samengebruik de veiligheid een belangrijke rol. Vanwege
het (nog) ontbreken van op lightrailtoepassing toegesneden
veiligheidsvoorschriften, worden aan de inzet van lightrailmaterieel
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veiligheidseisen gesteld die ook aan de inzet van spoormaterieel worden
gesteld. Als dit inhoudt dat lightrailvoertuigen bijvoorbeeld veel zwaarder
moeten worden uitgerust, dan is duidelijk sprake van een
ontwerptegenstrijdigheden.
De geconstateerde tegenstrijdigheden blijken met name een rol te spelen bij de
volgende technische ontwerpaspecten:
•= voertuigbreedte;
•= vloerhoogte in combinatie met perronhoogte;
•= veiligheid;
•= wiel-/rail geometrie;
•= aandrijving.
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat van de genoemde onderzoeksaspecten
slechts een aantal aspecten aan te duiden zijn die een duidelijk onderscheid te
zien geven in de uitwerking van een voertuigconcept:
•= ontwerptegenstrijdigheden (breedte, vloerhoogte in combinatie met
perronhoogte);
•= aspecten waarbij technische uitwerking kan, maar waarbij duidelijke keuzes
gemaakt moeten worden (wiel/rail geometrie, tractie-energievoorziening);
•= aspecten die te maken hebben met (het ontbreken van) specifieke wet- en
regelgeving (veiligheid).
De overige ontwerpaspecten kennen diverse oplossingsmogelijkheden, zonder
dat dit tot tegenstrijdigheden leidt. In het volgende zal het ontwerp van het
voertuig zich daarom concentreren op bovengenoemde ontwerpaspecten.

6.4 Kritische ontwerpaspecten
6.4.1 Aspecten per toepassingsgebied

Voor de relevante verschijningsvormen van het railvoertuig worden de vijf
kritische ontwerpaspecten ingevuld. Hierbij is van belang te bedenken dat
alleen combinaties tussen spoorlijn en één stedelijk railsysteem onderzocht zijn,
waarbij sprake is van samengebruik van de spoorweg met heavy railmaterieel.
Combinaties van spoor met zowel metro als tram zijn dus niet aan de orde
geweest. In tabel 6.1 zijn deze vijf kritische ontwerpaspecten per mogelijke
verschijningsvorm uitgewerkt, de verschijningsvormen zijn aangeduid met de
codering zoals gehanteerd in tabel 4.1.
...................................
Tabel 6.1
Ontwerpaspecten per
Code Voertuigbreedte
verschijningsvorm

A1

B1

Vloerhoogte /
perronhoogte stad

Veiligheid

Wiel / rail

TEV

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; schuiftreden

Hoge vloer en lage
perrons, indien niet
inpasbaar in stad (+
klaptreden)

‘Trein op
spoorbaan’
(zwaar = veilig
materieel)

Treinprofiel

1500 V

Breed, indien
inpasbaar in stad;
toch schuiftreden?

Hoge vloer en hoge
perrons indien
inpasbaar in stad

‘Trein op
spoorbaan’
(zwaar = veilig
materieel)

Treinprofiel

1500 V

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; schuiftreden

Laag, laag

Integrale
oplossing

Treinprofiel

1500 V
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Breed, indien
inpasbaar in stad;
ook schuiftreden

Laag, laag

Integrale
oplossing

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; geen
schuiftreden

Laag, laag

Volledig light rail Treinprofiel

1 spanning (600 V,
750 V of 1500 V)

Breed, indien
inpasbaar in stad;
geen schuiftreden

Hoog, hoog

Volledig light rail Treinprofiel

1 spanning (600 V,
750 V of 1500 V)

A2

Smal +
schuiftreden

Hoge vloer, lage
perrons, klaptreden

Integrale
oplossing

Mengvorm

600 V of 750 V,
i.c.m. 1500 V

B2

Smal +
schuiftreden

Laag, laag

Integrale
oplossing

Mengvorm

600 V of 750 V,
i.c.m. 1500 V

C2

Smal, geen
schuiftreden

Laag, laag

Volledig light rail Mengvorm

600 V of 750 V,
evt. i.c.m. 1500 V

A4

Breed + schuiftrede Hoog, hoog,
klaptreden

Integrale
oplossing

Mengvorm

750 V + 1500 V

B4

Breed + schuiftrede Hoog, hoog

Integrale
oplossing

Mengvorm

750 V + 1500 V

C4

Breed, geen
schuiftrede

Hoog, hoog

Volledig light rail Mengvorm

750 V, evt. i.c.m.
1500 V

A5

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; schuiftreden

Hoge vloer en lage
perrons, indien niet
inpasbaar in stad (+
klaptreden)

‘Trein op
spoorbaan’
(zwaar = veilig
materieel)

Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

Breed, indien
inpasbaar in stad;
toch schuiftreden?

Hoge vloer en hoge
perrons indien
inpasbaar in stad

‘Trein op
spoorbaan’
(zwaar = veilig
materieel)

Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; schuiftreden

Laag, laag

Integrale
oplossing

Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

Breed, indien
inpasbaar in stad;
ook schuiftreden

Laag, laag

Integrale
oplossing

Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

Smal, indien breed
niet inpasbaar in
stad; geen
schuiftreden

Laag, laag

Volledig light rail Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

Breed, indien
inpasbaar in stad;
geen schuiftreden

Hoog, hoog

Volledig light rail Treinprofiel

Oplossing stad +
oplossing voor
nietgeëlektrificeerd
spoortraject

C1

B5

C5

Treinprofiel

1500 V
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Toelichting op de tabel

•=
•=

•=

•=

•=
•=

Algemeen: het kunnen realiseren van lage integrale kosten voor het
vervoersysteem (voertuigen + infrastructuur) is de belangrijkste insteek
geweest voor het maken van keuzes in de in de tabel uitgewerkte situaties;
Kolom voertuigbreedte: er wordt onderscheid gemaakt tussen smalle en
brede voertuigen.
- Smal voertuig: breedte 2,30 meter tot 2,65 meter
- Breed voertuig: breedte >= 2,65 meter
Een schuiftrede om de afstand perron-voertuig te overbruggen is
noodzakelijk indien deze afstand meer dan 15 centimeter bedraagt en
wenselijk indien deze afstand meer dan 7 centimeter bedraagt. Bij
medegebruik en toepassing van een smal voertuig of metro is altijd een
schuiftrede noodzakelijk;
Kolom vloerhoogte/perronhoogte: er wordt onderscheid gemaakt tussen
lage vloeren / perrons en hoge vloeren / perrons;
- Lage vloer / laag perron: hoogte <= 40 cm
- Hoge vloer / hoog perron: hoogte >= 84 cm
Bij een verschil tussen vloerhoogte en perronhoogte groter dan 20
centimeter is een klaptrede om het hoogteverschil te overbruggen
noodzakelijk. Dit is het geval bij medegebruik van het spoor met metro en
bij het halteren van voertuigen met een hoge vloer bij lage perrons;
Kolom veiligheid: er worden 3 verschillende mogelijkheden onderscheiden:
- Trein op spoorbaan: het gaat hier in feite om lighttrainmaterieel met
voldoende botssterkte, zodat voor de spoorlijn geen extra
veiligheidsmaatregelen ten opzichte van de huidige situatie nodig zijn;
- Integrale oplossing: in dit geval is sprake van menging van licht
materieel -dat niet voldoet aan de botssterkte-eisen voor
spoorwegmaterieel- met zwaar spoorwegmaterieel. Een integrale
afweging dient gemaakt te worden met als ingrediënten botssterkte,
(nood)remvertraging, ATB-systeem, maximumsnelheid, etc. In de
integrale veiligheidsoplossing zou het werken met tijdvensters een
oplossing kunnen betekenen;
- Volledig lightrail: er is geen sprake van menging met zwaar
spoorwegmaterieel, zodat geen extra maatregelen ten opzichte van de
huidige lightrail situatie nodig zijn;
Kolom wiel / rail: geen opmerkingen;
Kolom TEV (tractie-energievoorziening): verschillende mogelijkheden:
- Alleen 1500 V: dit is de goedkoopste oplossing bij koppeling van een
(bestaande) geëlektrificeerde spoorlijn aan een nieuwe tramlijn in geval
van samengebruik;
- Eén spanning (600 V, 750 V of 1500 V): bij koppeling van een
(bestaande) geëlektrificeerde spoorlijn aan een tram- of metrolijn
zonder medegebruik is de keuze voor de bovenleidingspanning ‘vrij’. Bij
een koppeling met een bestaande stedelijke rail moet voor één van
beide in Nederland voorkomende spanningen (600 of 750 V) gekozen
worden;
- Twee spanningen: bij koppeling van een (bestaande) geëlektrificeerde
spoorlijn aan een bestaande tram- of metrolijn met medegebruik is
tweespanningsmaterieel de voor de hand liggende oplossing;
- Bij een koppeling van een (bestaande) niet-geëlektrificeerde spoorlijn
aan een nieuwe tramlijn dient een oplossing gevonden te worden
waarbij ofwel alleen de spoorlijn niet geëlektrificeerd is (oplossing
bijvoorbeeld een elektrisch voertuig met een dieselgenerator aan
boord) of beide lijnen niet geëlektrificeerd zijn (oplossing bijvoorbeeld
een dieselaangedreven voertuig);
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•=

•=

Koppeling van geëlektrificeerde spoorlijnen aan nieuwe metrolijnen (A3 /
B3 / C3) en aan bestaande metrolijnen (A4 / B4 / C4):
- Het is niet realistisch om te veronderstellen dat er nieuwe metronetten
in Nederland (ofwel in andere steden dan Amsterdam en Rotterdam)
worden gerealiseerd in de nabije toekomst;
- Nieuwe metrolijnen in Nederland die aansluiten op bestaande netten
zijn wel realistisch (Noordzuidlijn, Beneluxlijn, etc.), maar deze krijgen
de specificaties van de bestaande netten. Daarmee zijn de situaties A3 /
B3 / C3 en A4 / B4 / C4 niet onderscheidend;
Koppeling van niet-geëlektrificeerde spoorlijnen aan nieuwe tramlijnen (A5
/ B5 / C5): voor de eigenschappen van het voertuig in de eerste vier
kolommen van de tabel (voertuigbreedte, vloerhoogte / perronhoogte
stad, veiligheid en wiel/rail) geldt exact hetzelfde als voor de koppeling van
geëlektrificeerde spoorlijnen aan nieuwe tramlijnen (A1 / B1 / C1), met
uitzondering van het aspect TEV (zie hierboven).

...................................
Afbeelding 6.3
BEM550 te Genève, hybride voertuig (1500V
en dieselelektrisch)

6.4.2 Conclusies

Uit tabel 6.1 blijkt dat voor de vijf kritische ontwerpaspecten ruwweg een
viertal fundamenteel tegengestelde oplossingsrichtingen zijn te onderscheiden.
Deze hebben betrekking op:
•= vloerhoogte/perronhoogte;
•= breedte van het voertuig;
•= tractie-energievoorziening;
•= detectie en veiligheid.
Ter toelichting: het aspect “vloerhoogte/perronhoogte stad” is het meest
onderscheidend. Hier worden twee mogelijkheden genoemd: hoge of lage
vloer, met dito perron. In feite kan hier gesproken worden over een regionaal
voertuigtype (hoge vloer) en een stedelijk voertuigtype (lage vloer). Daarnaast
speelt de breedte van het voertuig een rol: breed versus smal.
De wiel/rail geometrie is voor het ontwerp geen tegenstrijdige variabele. Dit wil
uiteraard niet zeggen dat aan dit aspect geen aandacht moet worden besteed,
maar er kunnen niet-conflicterende keuzes worden gemaakt.
Wel onderscheidend zijn de tractie-energievoorziening (spanning en
stroomopwekking en -afname) en detectie en veiligheid.
Bij de tractie-energievoorziening liggen de oplossingen in de volgende velden:
•= eigen energieopwekking en/of stroomafname van elders geplaatste bron;
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•=
•=

één of meerspanningen en/of stroomsoorten;
stroomafname (bovenleiding of derde rail).

Om gedetecteerd te kunnen worden zullen kosten aan het materieel gemaakt
moeten worden: zwaarder geconstrueerd, groter gewicht, meer
motorvermogen nodig om gedefinieerd performances te bereiken, en/of er
zullen voorzieningen in aan de infrastructuur aangebracht moeten worden. Dit
alles leidt vaak tot aanzienlijke kosten. Een integrale veiligheidsbenadering, met
daarbij genomen andere systemen dan de huidige detectie, kan hierin naar alle
waarschijnlijkheid oplossing bieden.
De problematiek kan in de volgende typering worden samengevat:
•= Type 1: lagevloervoertuig, smal
•= Bovenleiding gevoed
•= Bovenleiding en anders gevoed/aangedreven
•= Type 1’: lagevloervoertuig, breed
•= Bovenleiding gevoed
•= Bovenleiding en anders gevoed/aangedreven
•= Type 2: hogevloervoertuig, breed
•= Bovenleiding gevoed
•= Bovenleiding en anders gevoed/aangedreven
•= Type 2’: hogevloervoertuig, smal
•= Bovenleiding gevoed
•= Bovenleiding en anders gevoed/aangedreven
Bovendien kan gevarieerd worden met de aslasten. Het is niet erg waarschijnlijk
dat type 1’ en 2’ gerealiseerd zullen worden in de Nederlandse situatie.
6.5 Twee concept voertuigontwerpen

Het voertuig kan variëren van een tram-trein tot een trein-tram met daartussen
alle denkbare varianten. Gebleken is dat de functionele eisen zoveel technische
tegenstrijdigheden oproepen dat het praktisch onmogelijk is om één
voertuigontwerp te realiseren dat in alle omstandigheden aan alle functionele
eisen voldoet. Er zal moeten worden ingeleverd op één of meerdere functionele
eisen.
Afhankelijk van de prioriteiten die bij het concept voertuigontwerp gesteld
worden, zal naar een oplossing gezocht worden door het primaat voor het
ontwerp ofwel in de stad, ofwel in de regio te leggen. Wordt een stedelijke
raillijn als uitgangspunt voor het ontwerp genomen, of een regionale spoorlijn.
Op basis van deze keuze worden twee concept voertuigontwerpen verder
uitgewerkt:
1. een voertuig met de karakteristieken van een (regionale) (snel)tram, geschikt
voor zowel tramsporen als trein/metro sporen. In deze situatie wordt een
stedelijke raillijn als uitgangspunt voor het voertuigontwerp genomen
waarbij de ruimtelijke inpassing in de stad -‘het stedelijk profiel van vrije
ruimte’- het uitgangspunt voor het voertuigontwerp vormt. De tram-trein,
die gebouwd is volgens een stedelijke vervoerspecificatie, die vele
stadskilometers bedient, en enkele kilometers de spoorbaan opgaat.
Vanwege de ruimtelijke inpassing betreft het een smal railvoertuig, met een
lage vloer, met stroomtoevoer via een bovenleiding, of via een bovenleiding
en/of met een zelfstandige aandrijving (bijvoorbeeld dieselmotor);
2. een voertuig met de karakteristieken van een trein, geschikt voor
trein/metro spoor, indien nodig geschikt voor tramspoor. In deze situatie
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wordt een bestaande spoorlijn als uitgangspunt voor het voertuigontwerp
genomen. De trein-tram, die veel spoorkilometers bedient en slechts enkele
kilometers de stad in rijdt. De bestaande regionale spoorlijnen vormen het
uitgangspunt voor het ontwerp. Het betreft hier een breed voertuig, met
een hoge vloer, met stroomtoevoer via een bovenleiding en/of met een
zelfstandige aandrijving (bijvoorbeeld dieselmotor). Het traject in de stad
heeft een heavy rail karakter: Er kan met zwaar materieel over gereden
worden en kent hoge perrons (dit vormt een harde voorwaarde).
Gebruik van spoorwegen kan in beide gevallen plaatsvinden. Bij type 1 (tramtrein) zijn echter meer aanpassingen aan het voertuig en de spoorwegomgeving
nodig en minder in de stedelijke omgeving dan bij type 2 (trein-tram). Bij type 2
moeten meer concessies in de stad worden gedaan. Bij een voertuigontwerp
gebaseerd op een regionale spoorlijn (type 2) worden de ontwerpdilemma’s
grotendeels opgelost door het ontwerp te baseren op de bestaande situatie op
het regionale spoor betreffende perronhoogte, breedte materieel, aandrijving,
wiel/rail geometrie en beheersing. Er kan dus gewoon vanaf het perron het
voertuig worden ingestapt etc. Voor het traject de stad in zal nieuwe
infrastructuur moeten worden aangelegd dat hierop aansluit (zelfde
spoorprofiel, hoge perrons, etc). Voor situaties waar spoor in de stad nog
ontbreekt en waar het spoor in de stad een beperkte lengte heeft, lijkt dit
vanuit de techniek geredeneerd, de meest eenvoudige oplossing. De
functionele aspecten voor het voertuig worden gerealiseerd door het voertuig
lichter uit te voeren dan het huidige treinmaterieel. Samengebruik van het
stedelijk tramnetwerk door voertuigen type 2 leveren echter vergelijkbare
problemen op als het samengebruik van spoorwegen bij type 1.
Toepassing van deze twee voertuigconcepten op de in tabel 5.1 beschreven
situaties levert het in navolgende tabel beschreven beeld op:
...................................
Tabel 6.2
Mogelijke toepassingen voertuigen

Combinaties
Bestaande
Stedelijke
spoorlijn
raillijn
Trein,
geëlektrificeerd

(Snel)tram

Metro
Trein, nietgeëlektrificeerd

(Snel)tram

Situatie

Samengebruik
Volledig
Met
Geen
G/IC

Nieuw

Type 2

Type1

Bestaand

Type 1

Type 1

Type 1
of 2
Type 1

Bestaand

Type 2

Type 2

Type 2

Nieuw

Type 2

Type 1

Type 1
of 2

In de volgende paragraaf worden de twee voertuigconcept in de vorm van een
globaal programma van eisen verder uitgewerkt.
6.6 Globaal Programma van Eisen (PvE)

In deze paragraaf volgt een nadere technische invulling van de twee
gepresenteerde concept voertuigontwerpen:
•= voertuigtype 1: heeft als uitgangspunt een stedelijke raillijn (lage vloer,
smal, 600/750 Volt in combinatie met 1500 Volt of met diesel-elektrische
tractie, bostssterkte 600 kN);
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•=

voertuig type 2: heeft als uitgangspunt een regionale spoorlijn (hoge vloer,
breed, 1500 Volt of 1500 Volt in combinatie met met diesel-elektrische
tractie, botssterkte 1500 kN).

Het globaal Programma van Eisen is opgesteld aan de hand van de
ontwerpaspecten uit hoofdstuk 5. Aan de hand van de ontwerpaspecten zijn in
tabel 6.3 en 6.4 voor de twee concept voertuigontwerpen ontwerpeisen
opgesteld.
...................................
Tabel 6.3
Globaal PVE: stedelijke raillijn als uitgangspunt

...................................
Tabel 6.4
Globaal PVE: regionale spoorlijn als
uitgangspunt

Ontwerpaspecten
Profiel van vrije ruimte
Lengte voertuig
Breedte voertuig

Ontwerpeisen

Vloerhoogte voertuig

Lage vloer, gelijkvloerse instap vanaf perrons van 30 à
40 centimeter hoogte, kan niet halteren langs hoge
perrons

Aantal deuren voertuig
Aslast voertuig
Boogstraal voertuig
Aanzetversnelling
Remvertraging
Maximum snelheid

1 per 5 à 6 meter

Te overbruggen helling
Spanningssysteem en
tractie-energievoorziening

6%

Wiel/rail geometrie

Tussenvorm met stedelijk wielprofiel bij aansluiting op
bestaande tramnetten, spoorprofiel op bij aansluiting op
nieuwe tramnetten

Beveiliging
Detectie
Communicatie voertuig-wal
Botssterkte

Zicht + ARI + ATB

Ontwerpaspecten
Profiel van vrije ruimte
Lengte voertuig
Breedte voertuig

Ontwerpeisen

Vloerhoogte voertuig

Hoge vloer, bij voorkeur gelijkvloerse instap vanaf
perrons met een hoogte van 84 centimeter, indien
nodig klaptrede voor lagere instap

Aantal deuren voertuig
Aslast voertuig
Boogstraal voertuig
Aanzetversnelling
Remvertraging
Maximum snelheid
Te overbruggen helling
Spanningssysteem en
tractie-energievoorziening

1 per 5 à 6 meter

Stedelijk profiel van vrije ruimte
Afhankelijk van ruimtelijke inpassing in de stad
Smal, afhankelijk van ruimtelijke inpassing in de stad.
Bezit uitschuifbare treden om spleet op spoorlijn tussen
perron en voertuig te overbruggen

<10 ton
20 à 25 meter
1,20 tot 1,50 m/s²
1,20 tot 1,50 m/s² (noodremming 3,00 m/s²)
100 km/uur
600V/750V/1500V (bovenleiding of derde rail)
Combinatie van verschillende voltages of combinatie
met eigen energievoorziening

Puntdetectie/Vecom
Vecom/Combofoon/Telerail
Minimaal 600 kN

Profiel van vrije ruimte NS
Afhankelijk van ruimtelijke inpassing in de stad
Breed, sluit aan op perrons van het spoor (niet
compatibel met smalle trams)

>10 ton bij huidige detectie op het spoor
25 meter
1,20 tot 1,50 m/s²
1,20 tot 1,50 m/s² (noodremming 3,00 m/s²)
140 km/uur
6%
1500V (bovenleiding), indien gewenst combinatie met
eigen energievoorziening
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Wiel/rail geometrie
Beveiliging
Detectie
Communicatie voertuig-wal
Botssterkte

Spoorwiel, in de stad spoorrails met groef
Zicht + ATB
Spoorstroomlopen
Vecom/Telerail
Minimaal 1500 kN

6.7 Marktscan

Ten behoeve van dit onderzoek is tevens een marktscan uitgevoerd om te
bezien in hoeverre de voertuigindustrie reeds materieeltypen op de markt
brengt, welke in meer of mindere mate voldoen aan de in dit onderzoek
opgestelde Programma’s van Eisen.
Via de contacten met UNIFE zijn de drie belangrijkste voertuigbouwers, die
feitelijk de internationale railvoertuigmarkt domineren, benaderd met een
vragenlijst betreffende de technische mogelijkheden van de lightrailvoertuigen
die zij ontwikkelen of leveren. Het betreft hier de volgende bedrijven:
•= Siemens;
•= Bombardier;
•= Alstom.
Van deze bedrijven hebben alleen Siemens en Alstom een reactie willen geven.
De reacties van deze bedrijven zijn in bijlage 3 opgenomen. Daarnaast is een
door Railned en Railinfrabeheer uitgebrachte rapportage8 gebruikt om tot de
hier beschreven conclusies te komen.
Bij alle ondernemingen hebben marktinnovaties geleid tot voertuigseries met
een sterk modulaire opbouw en bestaande uit een productlevenscyclus dat
uitgaat van revitalisering van het product door de tijd. De klant kan op basis
van één hoofdontwerp verschillende modules variëren, zoals bijvoorbeeld de
aard van de tractie, de vloerhoogte en het aantal deuren. Een volledig op de
klant ontworpen voertuig komt praktisch niet meer voor.
Uit de marktscan komt naar voren dat:
•= Dat fabrikanten technisch vrijwel alles denken te kunnen oplossen;
•= Dat een aantal technische oplossingen regelmatig voorkomt;
•= Dat ook door de fabrikanten een tweedeling wordt gemaakt: voertuigen
met een breedte van kleiner dan 2,65 meter en voertuigen groter dan 2,65
meter;
•= Een maximumsnelheid van 100 km per uur bij een volledige lagevloertram
vooralsnog niet haalbaar is;
•= Dat de mogelijkheid om hybride aandrijving te gebruiken momenteel volop
in ontwikkeling is bij vrijwel alle fabrikanten.
De conclusie van de marktscan is dat de bestaande fabrikanten weliswaar
streven naar een stuk standaardisatie in verband met het kunnen bieden van
voertuigen tegen een redelijke prijs, maar dat binnen de standaarden vrijwel alle
benodigde technische oplossingen door de grote fabrikanten kunnen worden
geboden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is echter wel, dat grote
afwijkingen van door de fabrikanten als “standaard modules” aangeboden
producten, leiden tot een langere productietijd en tot soms zeer hoge
productiekosten.

8

NedTrain Consulting (2001), Inventarisatie lightrail materieel
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7 Voorbeeldgebieden Nederland
.............................................................................................

7.1 Inleiding

Dit laatste hoofdstuk gaat in op de toepasbaarheid van de ontwikkelde
railvoertuigen in Nederland. Centraal staat de vraag in hoeverre de conceptvoertuigontwerpen en vooral de achterliggende opvattingen kunnen bijdragen
aan de kosteneffectiviteit van lightrailplannen in ons land. Het gaat daarbij niet
zozeer om cijfermatig aantoonbaar te maken dat door het toepassen van de
voertuigontwerpen de projectkosten substantieel zullen dalen, omdat dit al een
studie op zich met zich meebrengt. Voor de voorbeelden in dit hoofdstuk wordt
de effectiviteit van de investering benaderd door met realistische oplossingen te
komen vanuit het voertuigontwerp.
Het belangrijkste functionele aspect van het railvoertuig is, dat het zowel
gebruik maakt van regionale spoorlijnen als van stedelijke raillijnen. In de
uitvoeringsnotitie light rail, behorende bij het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport 2000 – 2004 (MIT 2000), worden de volgende
lightrailprojecten genoemd die hierop betrekking hebben:
•= Lightrail Zuid-Limburg;
•= RandstadRail;
•= RijnGouweLijn;
•= STOV Groningen.
In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van deze vier Nederlandse
voorbeelden waarbij per situatie afgesloten wordt met een beoordeling van de
toepasbaarheid van het ontwikkelde concept railvoertuig.

7.2 Lightrail Zuid-Limburg
7.2.1 Beschrijving van de situatie

Het project Lightrail Zuid-Limburg komt voort uit enerzijds de problematiek van
spoorlijnen uit de contractsector (de spoorlijn Maastricht - Heerlen - Kerkrade
vertoont al jaren een teruglopend aantal reizigers) en anderzijds uit de met de
toegenomen automobiliteit voortkomende congestieproblemen. Deze laatste
spelen met name in Maastricht, waar niet alleen de A2 door Maastricht
congestievorming kent, maar ook het Maaskruisende verkeer voor steeds meer
problemen komt te staan. Aangezien ook het nu aanwezige openbaar vervoer
Maaskruisend is (relatie station - centrum Maastricht), komt de doorstroming
van het weggebonden openbaar vervoer zwaar onder druk te staan.
Het gebied waar light rail zou moeten worden ingevoerd is zeer diffuus van
aard. Maastricht is een duidelijke regionale trekker, voor zowel werken, scholing
als recreëren. De agglomeratie kent inmiddels 165.000 inwoners. De
bebouwingsdichtheid van Maastricht is relatief hoog. De Oostelijke Mijnstreek
(Stadsgewest Parkstad) kent een veel gespreider bebouwingsbeeld. Parkstad
heeft daarbij niet de ruimtelijke en sociale karakteristiek van één kern. De
consequentie daarvan is dat woon-, werk- en winkelgebieden verspreid door
het gebied liggen, wat geconcentreerd aanbod van openbaar vervoer lastig
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maakt. Sittard houdt qua karakteristiek het midden tussen Maastricht en
Parkstad.
7.2.2 Voorgestelde oplossing

In het project lightrail Zuid-Limburg is sprake van een bestaande slecht lopende
spoorlijn tussen twee stedelijke gebieden (Maastricht en Heerlen/Kerkrade). In
eerste instantie wordt gekeken naar verbetering van de exploitatie van de
bestaande spoorlijn Maastricht - Heerlen - Kerkrade. De inzet van lichter
materieel dan tot dusver ingezet (light train), een hogere frequentie en opening
van een vijftal nieuwe halteplaatsen leidt naar verwachting van de provincie
Limburg tot een hogere kostendekkingsgraad en een beter
voorzieningenniveau. Het streven is de verbeterde exploitatie in 2003 te
starten. De plannen voorzien daarnaast in het doortrekken van de spoorlijn naar
de binnenstad van Maastricht en in een mogelijke toekomstige verdere
regionale uitbreiding van light rail op bestaande spoorlijnen.
Op het emplacement Maastricht takt de spoorlijn af van de lijn SittardMaastricht, op het emplacement Heerlen is samenloop met de spoorlijn
Heerlen-Sittard. Dieseltreinen op het traject richting Aken maken van de
spoorlijn gebruik om in Maastricht te tanken, incidenteel vindt er
goederenverkeer plaats. DB/NSR hebben de provincie aangeboden om over
deze spoorlijn vanuit Aken met treinen door te rijden naar Maastricht. Bij
gebleken succes is uitbreiding van het lightrailsysteem mogelijk naar de
stadscentra van Maastricht en Kerkrade, alsmede in de richting Aken en Sittard.
Met name in deze vervolgfase zou de inzet van het voorgestelde railvoertuig
een rol kunnen spelen.
Het gespreide activiteitenpatroon in Parkstad vereist een OV-systeem dat hier
rekening mee houdt. In die zin bestaan er voorstellen voor meer haltes in met
name Parkstad. In Maastricht ligt het centraal station op de rechter Maasoever,
terwijl vele activiteiten zich bevinden op de linker Maasoever. Het verlengen
van bestaande lijnvoering tot over de Maas lijkt aanbevelenswaard.
Volgens de plannen is er ruim voldoende capaciteit op het bestaande spoor.
Vanwege het gemengd gebruik wordt uitgegaan van een centrale
verkeersleiding. Daarbij is een vereiste dat de verkeersleiding kan zien waar een
trein zich bevindt. Dit gebeurt aan de hand van detectie. Als mogelijk oplossing
voor detectieproblemen zijn uitgebreide proeven met verschillende systemen
verricht, o.a. TCSA genoemd, een ”antenneversterker” op de trein die het
detectiegedrag verbetert en puntdetectie (door middel van passieve of actieve
bakens). Bovendien is nagegaan of ARI een passende veiligheidsmaatregel
betreft.
De Provincie maakt een onderscheid in twee soorten lightrailvarianten: light
train en light rail. Beide varianten verschillen van elkaar op de punten:
botsbestendigheid, hoge/lage vloer, compatibiliteit met aanwezige
treinbeveiliging, ATB.
7.2.3 Beoordeling toepassing voertuigconcept

Het plan met het doortrekken van de bestaande spoorlijn naar de binnenstad
valt onder cel B1 van tabel 3.2: combinatie van bestaand spoor met een kort
nieuw railtraject de binnenstad in. Medegebruik van perrons ed. vindt niet
plaats (ten hoogste kruist het voertuig het spoor waarover treinen rijden). De
huidige lijn wordt beperkt gebruik door andere railvoertuigen (tankritten
dieselvoertuigen, stoomtreinritten, ed.) Bij een toekomstige uitbreiding van het
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light rail over bestaand spoor kan wel een vorm van medegebruik ontstaan (cel
A1 of B1 van tabel 3.2).
Uitgaande van het criterium kostenreductie en het feit dat het voertuig een
beperkte afstand de stad in rijdt, zal de maatvoering van de spoorlijn
uitgangspunt vormen van het ontwerp. Om de bestaande perrons op het traject
Maastricht – Heerlen/Kerkrade te benutten, ligt gebruik van een breed voertuig
met een hoge vloer voor de hand. Het gedeelte in Maastricht zal dan bestaan
uit een verlenging van het spoor in de vorm van een tramtracé geschikt voor
trein-tram voertuigen (hoge perrons, treinsporen, 1500 V, ed).
De vormgeving van het voertuig -breedte en hoogte - biedt voldoende
mogelijkheden om aan de veiligheidseisen qua botsveiligheid te voldoen zoals
deze gelden voor de trein op het spoor. In dat geval is een integrale
veiligheidsoplossing niet noodzakelijk. De voertuigen kunnen dan ook volledig
ingezet worden bij een eventuele verdere uitbreiding van het lightrailproject
Zuid-Limburg. Dit sluit aan bij een concept voertuigontwerp type 2 (breed met
een hoge vloer) waarbij de regionale spoorlijn als uitgangspunt voor het
ontwerp dient. In de stad is uitbreiding van het net minder gemakkelijk, althans
bij gebruik van deze voertuigen. Immers de voertuigen vereisen nogal wat
ruimte, met name voor de perrons en de bogen.

7.3 RandstadRail
7.3.1 Beschrijving van de situatie

Rotterdam en Den Haag zijn grote steden met een duidelijke regionale maar
ook nationale rol. Op nationaal en lokaal niveau kennen beide steden een
goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Juist op het regionale niveau is
echter geconstateerd dat een goed openbaar vervoer ontbreekt, zeker gelet op
de ontwikkeling van een aantal belangrijke VINEX-locaties.
Beide gemeenten bezitten een goed functionerend railnetwerk. Den Haag richt
zich echter op uitbreiding van het bestaande tramnet terwijl in Rotterdam
uitbreiding van het metronet voorop staat. Rond beide steden ligt zware
railinfrastructuur, waaronder de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn. Doordat deze
twee lijnen geen onderdeel vormen van het kernnet van de spoorwegen is op
deze sporen een andere vorm van exploitatie mogelijk zonder dat rekening
hoeft te worden gehouden met het (huidige) treinverkeer.
7.3.2 Voorgestelde oplossing

Het project RandstadRail voorziet in de exploitatie met light rail van de
Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn. Dit maakt het mogelijk om deze twee
spoortrajecten met de railnetten van Den Haag en Rotterdam te verbinden.
Naar verwachting levert dit een forse groei op van het aantal reizigers op deze
trajecten.
De uitwerking bestaat feitelijk uit twee projecten.
•= Het eerste project betreft het koppelen van de Zoetermeerlijn aan het
Haagse tramnet. Dit houdt in dat de bestaande lijn geschikt gemaakt wordt
voor trammaterieel en dat daarmee de realisatie van een directe verbinding
met het centrum van Den Haag een feit wordt. In Zoetermeer krijgt de lijn
een nieuwe vertakking. Integratie met het overige spoorwegnet vindt niet
plaats. De verbouwing van de Zoetermeerlijn kan in 2003 van start gaan
•= Het tweede project betreft de Hofpleinlijn. Deze lijn wordt gekoppeld aan
het metronet van Rotterdam. Langs de lijn komen een aantal nieuwe
stations. Verder is een railtak naar Berkel gepland.
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De verbinding Rotterdam-Zoetermeer zal altijd met een overstap plaatsvinden
van het trammaterieel op het metromaterieel.
Besloten is om bij begin van het project direct een fysieke scheiding aan te
brengen met het spoorwegnet: er zal geen medegebruik met treinverkeer
plaatsvinden. De metro zal (net als de tram naar Zoetermeer) gebruik maken
van de bestaande bovenleiding. Over de aansluiting van de metro met Den
Haag wordt niets gezegd.
7.3.3 Beoordeling toepassing voertuigconcept

De treinen op de Zoetermeerlijn worden vervangen door trams. Hiervoor wordt
het bestaande spoor van de Zoetermeerlijn gekoppeld aan het Haagse tramnet.
Er is geen sprake van medegebruik met treinen. Om met trams over de
spoorrails te laten rijden worden zij met speciale wielen uitgerust (mengvorm).
Tevens worden de rails in de stad aangepast aan de nieuwe wielen van de
trams. Het voertuig moet gebruik kunnen maken van 2 spanningen: 600 Volt
op het tramnet in Den Haag en 1500 Volt op de spoorlijn. Deze feiten plaatsen
de Zoetermeerlijn in cel C2 van tabel 3.2: combinatie van bestaand spoor met
een bestaand tramnet zonder medegebruik. Wanneer deze oplossing gekoppeld
wordt aan een van de concept voertuigontwerpen dan valt dit project onder
type 1 waarbij de stedelijke raillijn (Haagse tramnet) als uitgangspunt voor het
ontwerp heeft gediend.
De treinen op de Hofpleinlijn worden vervangen door metro-achtige
voertuigen. Hiervoor wordt het bestaande spoor van de Hofpleinlijn gekoppeld
aan het bestaande Rotterdamse metronet. Er is geen sprake van medegebruik.
Mede vanwege de overwegen zal de metro met pantograaf over het spoor
moeten rijden. Het voertuig moet gebruik kunnen maken van 2 spanningen:
750 Volt op het metronet in Rotterdam en 1500 Volt op de spoorlijn. Vanwege
een verschil in spoorprofiel tussen rails van de metro en die van het spoor is een
mengvorm van het wielprofiel nodig. Tevens zijn aanpassingen van het perron
nodig. Dit plaatst het project Randstadrail (Hofpleinlijn) in cel C4 van tabel 3.2:
combinatie van bestaand spoor met een bestaand metronet zonder
medegebruik. Hoewel het om volledig light rail gaat, hebben de voertuigen een
heavy rail karakter. Dit sluit aan bij een concept voertuigontwerpen type 2.

7.4 RijnGouweLijn
7.4.1 Beschrijving van de situatie

Doel van het project RijnGouweLijn is het oplossen van de verkeer- en
vervoersproblemen in de RijnGouwe-corridor. In deze corridor wonen bijna
500.000 mensen. Het dichtstbevolkt is daarbij het gebied rond Leiden. Kernen
als Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk zijn min of meer aan Leiden
vastgegroeid. De agglomeratie Leiden telt in totaal ongeveer 260.000 inwoners,
Alphen bijna 70.000, Gouda 70.000, terwijl in het middengebied langs de
Gouwe ongeveer 40.000 mensen wonen. Van de in het gebied aanwezige
beroepsbevolking werkt ongeveer 75 % binnen de eigen regio. Daarnaast zijn
Schiphol, Amsterdam en Den Haag belangrijke werklocaties. Vanwege enerzijds
de trek naar Leiden en anderzijds de relaties naar Noord (Schiphol en
Amsterdam) en Zuid (Den Haag) loopt vooral het oost-west verkeer rondom
Leiden regelmatig vast. Naast dit verkeersprobleem is het openbaar vervoer met
name op lokale en regionale schaal niet adequaat. Naast het feit dat het
openbaar vervoer eveneens last heeft van de tekortschietende
weginfrastructuur, is het ontbreken van een netwerkfilosofie en het ontbreken
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van het openbaar vervoer als in de ruimtelijke ordening te hanteren
structurerend element als probleem aan te merken. Bovendien is de
leefbaarheid in de binnenstad van Leiden in het geding door het grote aantal
bussen in één van de twee belangrijkste winkelstraten, de Breestraat.
7.4.2 Voorgestelde oplossing

In dit project wordt de realisatie van een lightrailverbinding tussen Gouda,
Alphen aan de Rijn, binnenstad Leiden en Katwijk/Noordwijk nagestreefd. Voor
een deel zal de Rijn Gouwe Lijn daarbij gebruik gaan maken van de bestaande
spoorlijn (Gouda – Alphen aan den Rijn - Leiden), terwijl er voor een deel
gebruik gemaakt zal gaan worden van nieuw aan te leggen spoor (binnenstad
Leiden - Katwijk/Noordwijk). Vanwege de mogelijke route door de binnenstad
van Leiden is de ruimtelijke inpasbaarheid binnen dit project van groot belang.
Het gaat om twee belangrijke projectdelen:
•= het voor lightrail geschikt maken van de spoorlijnen Alphen aan den Rijn Gouda en Leiden - Alphen aan den Rijn;
•= het realiseren van een tramtraject Leiden - Katwijk - Noordwijk.
De kosten van het eerste deel van het project zijn geschat op € 49 miljoen
exclusief kosten divers en kosten extra infrastructuur. De kosten voor extra
infrastructuur kunnen oplopen tot € 22 miljoen. De aanleg van het tramtraject
zal ongeveer € 112 mln. kosten
7.4.3 Beoordeling toepassing voertuigconcept

Het project RijnGouweLijn betreft plannen voor (mede)gebruik van de
bestaande spoorlijn Leiden - Alphen aan den Rijn - Gouda door light rail. In de
plannen wordt tevens uitgegaan van een nieuwe railverbinding vanaf Leiden
Lammenschans door de binnenstad van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. De
bestaande plannen vallen onder cel B1 van tabel 3.2: combinatie van bestaand
spoor met samengebruik door lightrail- en (snel)treinen op het traject Leiden Alphen aan den Rijn - Gouda en een tramtraject door de binnenstad richting
Katwijk en Noordwijk.
Uitgaande van het criterium kostenreductie en het feit dat de RijnGouweLijn
zowel een omvangrijk tramtracé als een spoortracé bevat, kunnen in principe
zowel de spoorlijn als uitgangspunt van het ontwerp worden genomen als de
stedelijke inpasbaarheid. De spoorlijn vanwege het tracé Alphen aan den Rijn Gouda zodat de aanwezige infrastructuur optimaal kan worden benut. Hiervoor
is nodig een voertuig met een hoge vloer. De stedelijke inpassing vanwege het
tracé door de binnenstad van Leiden waarbij de inpassing van een aantal hoge
halten een bijna onoplosbaar probleem vormt. Vanwege deze problemen met
een aantal halten en vanwege de beperkte ruimte in de binnenstad van Leiden
(scherpe bochten) ligt gebruik van een smal lagevloervoertuig voor de hand. De
haltes en/of het spoor op het tracé Alphen aan den Rijn–Gouda zullen dan
aangepast moeten worden.
De keuze van een lagevloervoertuig betekent dat niet voldaan zal worden aan
de eisen die gesteld worden voor de trein op het spoor. Bij medegebruik van
het spoor zal daarom gezocht moeten worden naar een integrale oplossing: een
combinatie van maatregelen om de veiligheid op het spoor te garanderen.
Gedacht kan daarbij worden aan het gecombineerd gebruik van verschillende
veiligheidssystemen, een lagere maximumsnelheid voor de trein,
beheersmaatregelen, etc. Doortrekken van het bestaande spoorprofiel in de
stad en van de bestaande spanning op de bovenleiding betekent dat hiervoor
geen speciale aanpassingen aan het voertuig nodig zijn. Een mogelijk probleem
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vormt het spoorprofiel van straattracés vanwege de ruime spleet die in het
wegdek ontstaat. Dit is echter met een rubberen strip wellicht oplosbaar.
Geconcludeerd kan daarom worden dat bij de RijnGouweLijn het
voertuigontwerp vanuit kostenreductie aansluit bij een concept
voertuigontwerp type 1 (smal en lage vloer) waarbij de stedelijke raillijn als
uitgangspunt voor het ontwerp dient.

7.5 Stadsgewestelijk openbaar vervoer Groningen (STOV)
7.5.1 Beschrijving van de situatie

De bereikbaarheid van de regio Groningen - Assen verslechtert als gevolg van
een toenemende mobiliteit met name op regionale schaal. De oplossing wordt
gezocht in het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig openbaar
vervoersysteem, dat in staat is om door een toename van het aandeel in de
mobiliteit, de mobiliteitsgroei op te vangen en het bereikbaarheidsprobleem op
te lossen. Light rail in de vorm van een regionaal tramsysteem vormt daarbij de
optie met de hoogste vervoerwaarde.
Doel van het project STOV is het faciliteren van de ontwikkeling van de stad
Groningen als kern in de gehele regio tot netwerkstad ten behoeve van de
gehele regio. Dit is dan ook de reden dat voor het STOV niet alleen de stad
Groningen, maar eveneens grote delen van de provincie Groningen alsmede de
as Groningen - Assen is betrokken. Momenteel vervult Groningen reeds een
belangrijke rol in de regio. Naast de functie als vrijwel enige studentenstad in
Noord-Nederland, is Groningen een belangrijke werklocatie. Meer dan de helft
van de arbeidsplaatsen in Groningen wordt ingenomen door mensen uit de
regio. Een verdere verstedelijking van de stad zal deze rollen alleen maar
belangrijker maken. Het STOV zal dan ook het regionale openbaar vervoer een
sterkere rol dienen te geven. Bovendien dient dit regionale openbaar vervoer als
belangrijk voor- en natransport voor de door Groningen nagestreefde snelle
(inter)nationale treinverbinding door middel van HSL of magneetzweeftrein.
7.5.2 Voorgestelde oplossing

In dit project werd tot voor kort uitgegaan van een tramlijn door Groningen
gecombineerd met een regionaal lightrailnetwerk dat gebruik maakt van het
bestaande spoor. Er zou dus integratie plaatsvinden tussen het tramnet en het
spoorwegnet.
Voor het regionale lightrailnetwerk waren aanvankelijk een drietal modellen
ontwikkeld. Een model zonder stadstram en twee modellen met stadstram. Het
model zonder stadstram is gebaseerd op Caen met naar verwachting een
vervoersgroei tussen de 13.000 en 19.000 reizigers per dag, verwachte kosten
aanleg € 170 mln.. Het tweede model is gebaseerd op Straatsburg en zou naar
verwachting een vervoersgroei tussen de 13.000 en 20.000 reizigers per dag
opleveren. Verwachte aanlegkosten € 275 miljoen. Het derde model is
gebaseerd op Karlsruhe en levert naar verwachting een vervoersgroei op tussen
de 21.000 en 29.000 reizigers per dag. Verwachte kosten aanleg € 385 miljoen
met elektrificatie, zonder elektrificatie € 315 miljoen (dieselvariant), een verschil
van € 70 mln..
7.5.3 Beoordeling toepassing voertuigconcept

Het project STOV Groningen betrof aanvankelijk plannen die uitgingen van het
met lightrail exploiteren van bestaande diesellijnen (met medegebruik van
goederentreinen) aangevuld met medegebruik van het geëlektrificeerd kernnet
op het traject Groningen - Assen. De plannen voorzagen tevens in het
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doortrekken van de spoorlijn naar de binnenstad van Groningen, mogelijk in
combinatie met de realisatie van een stadstram. De plannen vallen deels onder
cel B5 van tabel 3.2: combinatie van bestaand niet-geëlektrificeerd spoor met
een nieuw tramtraject de binnenstad in, deels onder B1, combinatie van
bestaand geëlektrificeerd spoor met een nieuw tramtraject de binnenstad in.
Gezien de verhouding lengte spoorweg:lengte tramweg zou voor voertuigtype
2 gekozen moeten worden (hoge vloer en breed materieel). Echter, de
stedenbouwkundige situatie in de binnenstad van Groningen staat dat niet toe.
Er zijn nogal wat krappe bogen te voorzien en hoge perrons zullen in het
straatbeeld niet worden toegestaan. Er zal dus voor voertuig type 1 (smal en
lage vloer) moeten worden gekozen.
Uitgaande van het criterium kostenreductie kan niet op voorhand gezegd
worden of investeren in het voertuig goedkoper is dan investeren in een nieuwe
bovenleiding. Dat hangt mede af van de kosten van de bovenleiding en het
onderhoud ervan, alsmede van de frequentie waarmee gereden wordt, en
daarmee de aantallen voertuigen die nodig zijn en de kosten per voertuig.
Wanneer investeren in de voertuigen goedkoper is dan investeren in de
bovenleiding en het traject door de stad Groningen maatgevend is voor het
ontwerp, ligt gebruik van een smal voertuig met een lage vloer met een
combinatie van elektrische en diesel-elektrische aandrijving voor de hand.
Het voertuig zal voor gebruik op de niet-geëlektrificeerde baanvakken een
eigen energiebron moeten bezitten. Het meest conventionele is een diesel (elektrisch) aangedreven railvoertuig. Hiermee onderscheidt het STOV
Groningen zich van de andere drie Nederlandse voorbeelden in deze studie
(wat dit project extra interessant maakt).
Voor de geëlektrificeerde baanvakken (Groningen stad en Groningen – Assen)
kan worden volstaan met elektrisch materieel met stroomafname via de
bovenleiding, gevoed met 1500 Volt.
Aangezien het voertuig geen gebruik kan maken van de bestaande hoge
perrons, zullen de perrons/het spoor moeten worden aangepast of nieuwe
perrons moeten worden aangelegd. Net als in het voorbeeld van de RijnGouwe-Lijn wordt voorgesteld in de stad groefrails met een spoorprofiel toe te
passen.
De vormgeving van het voertuig –smal met lagevloer- maakt het noodzakelijk
dat voor het spoor met medegebruik een integrale oplossing voor de veiligheid
wordt gekozen. Op het spoor kan de bestaande beveiliging worden
gehandhaafd en aangevuld met lightrail beveiliging. In de stad is sprake van
tramexploitatie. Dit sluit aan bij een concept voertuigontwerp type 1 (smal met
een lage voer, de energievoorziening nog op te lossen) waarbij de stedelijke
raillijn als uitgangspunt voor het ontwerp dient.
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Bijlage 1: Buitenlandse Voorbeelden

.............................................................................................

Inleiding

In deze bijlage worden de buitenlandse cases beschreven, die voor het
onderzoek zijn geanalyseerd. Het betreft hier allemaal regio’s, die in hun
omvang en populatie enigszins vergelijkbaar zijn met Nederlandse regio’s. Het
zijn ook die gebieden waar net een nieuw project is uitgevoerd of waar men,
net als in Nederland, in de planfase van een railproject zit. Bij de beschrijving
van de cases is wel zoveel mogelijk naar consistentie gezocht, maar het accent is
wel op de specifieke kenmerken van de cases komen te liggen. Het beeld wat
hieruit kon worden opgemaakt over de feitelijke problematiek bij het
doorkoppelen van stedelijke railnetwerken met spoorlijnen en de daarbij
voorgestelde oplossingsrichtingen is in de rapportage verwerkt.
Case 1: Braunschweig
Structuurkenmerken

De Duitse regio Braunschweig telt ongeveer een half miljoen inwoners, waarvan
de helft in de stad Braunschweig woonachtig is. De regionale vervoerautoriteit,
het ZweckVerband Großraum Braunschweig, bedient een groter gebied van
totaal één miljoen inwoners. De verstedelijking in de regio is daarbij redelijk
compact. In de stad Braunschweig is een tramnetwerk voorhanden, met een
voor Duitsland unieke spoorwijdte van 1100mm, en vanuit de regio doen
diverse spoorlijnen, geëlektrificeerd en niet-geëlektrificeerd, Braunschweig aan.
Regiostadtbahn (RSB)

Zoals in zoveel steden leidt ook in
Braunschweig de overstap tussen trein en
tram niet tot een optimaal vervoerproduct
voor het OV in de regio. Om de overstap
tussen trein en tram weg te nemen is nu een
RegioStadtBahn (RSB) in ontwikkeling. Doel
van de RegioStadtBahn is het beter benutten
van de bestaande spoorinfrastructuur en het
vergroten van het openbaar vervoer aanbod
(frequentere dienstregeling). Veel van de
omliggende plaatsen zijn immers per spoor
bereikbaar. In beginsel zijn de volgende vijf
lijnen gepland (zie afbeelding):
•= Goslar/Bad Harzburg - Braunschweig
•= Salzgitter-Lebenstedt - Braunschweig
•= Helmstedt - Wolfenbüttel -Braunschweig
•= Uelzen - Wieren - Gifhorn –
Braunschweig
•= Wipshausen - Braunschweig
Vanaf 2006 zou het voorgestelde systeem in exploitatie moeten zijn genomen.
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Hoewel er geluiden zijn dat het project kan rekenen op financiële bijdrage
vanuit de federale overheid en de deelstaat Niedersachsen, blijkt de knoop nog
niet definitief te zijn doorgehakt.
De infrastructuur

Door de afwijkende spoorwijdte van het tramnetwerk is het lastig om beide
netwerken infrastructureel door te koppelen. Vanaf 1994 echter worden in elk
geval nieuwe stukken tramnet en vervangingen altijd met een derde spoor
uitgevoerd, teneinde in de toekomst (over 20 jaar) op de 1435mm standaard
mee te kunnen. Het tramnet van Braunschweig raakt anders volledig geïsoleerd
van de materieelmarkt en ook het verkopen van oude tramstellen zal lastig
blijken. Een en ander betekent dat bij het doorkoppelen van de infrastructuur er
veel werk aan het tramnet zal zijn. De RSB-trajecten in de stad zullen gebruik
maken van straattracé’s, waarbij er met groefrails wordt gewerkt.

Het regionale spoornetwerk (250km) bestaat uit geëlektrificeerd spoor en nietgeëlektrificeerd spoor. Zou men voor volledige elektrificatie kiezen dan zijn de
volgende twee netspanningen noodzakelijk (en een dual-mode voertuig):
•= 15 kV wisselstroom (Deutsche Bahn standaard)
•= 600 V gelijkstroom (tramnetwerk)
De kosten van elektrificatie van het gehele netwerken heeft men als te duur
bevonden, derhalve heeft men nu de voorkeur uitgesproken voor een dieselelectrische variant voor de regio, in combinatie met de 600 V op het tramnet.
Het voertuig

Een geschikt voertuig voor de RSB is nog niet op de markt. Zowel
voertuigbouwers Siemens, Alstom en Bombardier Transportation hebben
aangegeven een geschikt voertuig binnen drie jaar te kunnen ontwikkelen. Het
betreft hier een hybride voertuig (600 V gelijkstroom/dieselelektrisch) van 35
meter lengte, met een partiële lagevloer. Nieuwe perrons worden op ongeveer
80 meter lengte aangelegd om gekoppelde stellen te kunnen laten halteren.
Het voertuig zal een vloerhoogte van 40 cm (vanaf bovenkant rail) krijgen ter
hoogte van de deuren, teneinde aan te sluiten bij de 38 cm perronhoogte bij de
spoorwegen (nieuwe standaard). Ook voor oudere perrons met 55cm vanaf
bovenkant rail moet het RSB voertuig een oplossing kunnen bieden. De RSBperrons op het tramnet van Braunschweig zullen overigens op 18cm worden
aangelegd (model Kassel).
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Case 2: Bristol
Structuurkenmerken

De regio Bristol, gesitueerd in het westen van Engeland tegen Wales aan, telt
ruim een miljoen inwoners, waarvan er om en nabij de helft in Bristol en
aangrenzende gemeenten woonachtig zijn. Net als in veel andere Engelse
steden liggen de spoorlijnen redelijk perifeer ten opzicht van het centrum en
kunnen automobilisten tot ver in de stad doorrijden. Congestie en vervuiling
zijn dan ook een groot probleem in Bristol. Tijdens een enquête van de
gemeente gaf 90 % van de geënquêteerden aan een snel openbaar
vervoersysteem in de regio te missen. Een tweetal initiatieven om de
problematiek te lijf te gaan in Bristol springen in het oog: de Bristol Supertram
en de Bristol Electric Railbus.
Bristol Supertram

Er zijn al sinds 1989 plannen voor een lightrailverbinding, echter door
economische recessie in Engeland was er vooralsnog geen draagvlak voor een
dergelijk systeem. Inmiddels is de planvorming voor deze Bristol Supertram in
een versnelling gekomen, men denkt in 2004 te kunnen beginnen met de
exploitatie van het systeem. De verwachting is dat 9 miljoen reizigers jaarlijks
van het systeem gebruik gaan maken, bovendien wordt al gestudeerd op
verdere uitbreiding van het netwerk. Dit hoogwaardige sneltramsysteem
verbindt de belangrijkste (toekomstige) werkgelegenheidsgebieden
(Almondsbury) en woongebieden met het centrum van Bristol. Het betreft hier
gebieden waar het autogebruik vrij hoog is. Het plan voor de sneltram bevat
twee overstappunten op andere vervoermiddelen (P&R terreinen).
Kenmerken van het systeem

De Bristol Supertram zal in de eerste fase een systeem van 14 kilometer lengte
worden. De sneltrams zullen voor een (groot deel) over bestaand spoor in de
regio rijden, met medegebruik van regionaal stoptreinverkeer. Dit laatste is
mogelijk doordat op het spoorgedeelte met medegebruik vier sporen aanwezig
zijn: twee sporen voor stoptreinen en twee sporen voor sneltreinen. Het project
omvat mede de noodzakelijke vernieuwing van de bestaande sporen voor de
stoptrein. In het centrum is ervoor gekozen om de lijn niet door maar langs het
centrum te laten rijden (met een bocht naar het eindpunt). Dit vormde een
goedkopere oplossing die minder hinder opleverde voor het winkelcentrum.
Het eindpunt in het centrum wordt daarbij tegelijkertijd herontwikkeld.

Bristol Electric Railbus (Parry
Peoplemover Systeem)

Een opvallende verschijning in Bristol
de afgelopen jaren was de Bristol
Electric Railbus, van het bedrijf Parry.
Het betreft hier een lichtgewicht tram,
welke over een 800 meter lang
spoortraject het Museumgebied van
Bristol ontsluit. Deze korte tramlijn
heeft vooral een recreatief/toeristisch
functie. De tram is aangelegd in
voetgangersgebied en rijdt daardoor
niet harder dan 16 km per uur.
Uitbreidingen zijn aan beide zijden van
het traject voorgesteld. Bij uitbreiding
van de railbus word bekeken of in de

79

toekomst er ook mogelijkheden zijn om de supertram van het traject gebruik te
kunnen laten maken.
Het railvoertuig

Met de Railbus heeft men kosten willen besparen door de oplossing vooral in
het voertuig te zoeken. Het voertuig biedt plaats aan 35 passagiers en is vooral
geschikt om kleinere vervoerstromen te bedienen zoals pendelverkeer, rijden
door kantoorcomplexen, bediening voetgangersgebied, parken, etc. In kleinere
steden kan de railbus als tram aangelegd worden (40.000 - 80.000 inwoners)
De railbus vormt vooral op de korte afstand een alternatief voor busvervoer.
Het voertuig is technisch eenvoudig en door zijn gewicht (6 ton; met passagiers
8 ton) zijn de benodigde sporen relatief goedkoop en makkelijk aan te brengen
of te verwijderen. Het voertuig kan een boog rijden van 15 meter en een helling
overbruggen van 5%.

De railbus wordt voortgestuwd door een vliegwiel onder het midden van het
voertuig. De voortstuwing door een vliegwiel zorg ervoor dat de verplaatsing
zonder bovenleiding volledig emissievrij plaatsvindt. De stroomvoorziening
geschiedt op laadpunten bij haltes of laadstations via een stroomafnemer
(onder de baan?) en wordt opgeslagen in een vliegwiel. Het voertuig is
zodoende zeer efficiënt: de mechanische batterij (vliegwiel) levert ten opzichte
van een chemische batterij een besparing op van 34%.
Werking van het vliegwiel

Het opladen van het vliegwiel is afhankelijk van de draaisnelheid van het
vliegwiel en duurt vanuit stilstand 3 minuten. Bij halteren op korte afstanden
duurt het opladen 20 seconden en op de eindpunten is 90 seconden nodig.
Voor noodgevallen beschikt het voertuig over batterijen. Het opladen van het
vliegwiel gebeurt met behulp van een 70 volt gelijkstroom elektromotor.
De elektromotor brengt via
een riem het vliegwiel in
rotatie. Via een aantal
koppelingen en raderen
brengt het vliegwiel met
zijn kinetische energie het
voertuig mechanisch in
beweging. Remenergie
wordt naar het vliegwiel
gestuurd. Op deze manier
kan zonder opladen 3 tot 4
km gereden worden. De maximum snelheid van het voertuig bedraagt 48 km
per uur (72 km per uur is haalbaar). Door gebruik te maken van een sterkere
motor of en grote (zwaarder) vliegwiel kunnen deze prestaties verbeterd
worden.
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Case 3: Kaiserslautern
Structuurkenmerken

Kaiserslautern, gelegen in de westelijke hoek van Duitsland, is een provinciestad
in een sterk agrarische streek. In de stad wonen ruim 100.000 mensen, in de
regio om Kaiserslautern heen nog een ruim 150.000 inwoners (waarvan 40.000
Amerikaanse soldaten). Het station van Kaiserslautern ligt 1,5 kilometer van het
centrum, met aan de andere kant van het centrum het busstation. De plaatsen
en dorpen rond Kaiserslautern zijn sociaal en economisch erg op de stad gericht.
In de periode 1972-1994 is een aantal spoorlijnen voor passagiervervoer buiten
bedrijf gesteld.
Reaktivierung Bachbahn en Lautertalbahn

In 1999 werd besloten om in de regio Kaiserslautern een lightrailsysteem te
ontwikkelen, waarbij de omliggende regionale spoorlijnen verbonden worden
met het centrum van Kaiserslautern. Met name de buiten dienst gestelde
‘Bachbahn’ en de ‘Lautertalbahn’ zouden de drager van dit netwerk moeten
worden. Voor light rail werd gekozen omdat het meer zekerheid en een hogere
snelheid biedt dan bussen, grotere capaciteit bezit (kan gekoppeld rijden), een
grotere veiligheid biedt, de energieconsumptie en vervuiling laag zijn, als
vervoermiddel makkelijk herkenbaar is, een bepaalde uitstraling heeft en de
voorkeur geniet van het publiek. De gemeente voert dan ook een pro light rail
(tram) beleid.
Om realisatie van het project mogelijk te maken is besloten om de kosten zo
laag mogelijk te krijgen door vooral te bezuinigen op hoge investeringen. Dit
heeft geleid tot de keuze van een lightrailsysteem dat:
•= gebruik maakt van de bestaande (niet in gebruik zijnde) en niet
geëlektrificeerde spoorlijnen (Bachbahn 8 km; Lautertalbahn 34 km). Dit
spoor wordt daarbij vernieuwd naar heavy rail standaard;
•= een positief kosten/baten-saldo heeft, zelfs op de korte termijn. De aanleg
van een bovenleiding maakt het project anders twee keer zo duur (€13
miljoen versus € 25 miljoen).
Tot realisatie is helaas nog niet besloten, mede vanwege de kosten van de
voertuigen: € 3,6 miljoen per stuk (zie alinea over voertuig)
Kenmerken van het systeem

De eerste fase van het project betreft de heringebruikname van de Bachbahn
gecombineerd met een stedelijke herstructurering in het centrum van
Kaiserslautern en heeft naar verwachting positieve effecten op de regionale
ontwikkeling. Door de plannen komt er na 70 jaar weer een tram in de straten
van Kaiserslautern te rijden. Tussen Otterbach en Kaiserslautern-West zal het
bestaande enkelspoor gedeeld worden met goederentreinen en regionaal
reizigersverkeer. Verder vindt er een integratie plaats met de busdiensten.
In de lente van 2001
is met de bouw
gestart. Het eerste
deel van de lijn komt
in 2004 in exploitatie.
In fase 1 beslaat het
tramtraject 1,6 km en
loopt over bestaande
straten richting
centrum.
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Het betreft hier een dubbelsporig tracé volgens tramnormen. Zo wordt er een
directe spoorverbinding vanuit de regio naar het centrum geboden, de
belangrijkste bestemming van de reizigers (inkomende pendel 15.000
personen/dag). Op het smalste trajectdeel zijn de straten overigens 12 meter
breed.
Bij realisatie van fase 2 (totaal 2,45 km) wordt de tramlijn via de binnenstad
doorgetrokken naar Kaiserslautern Hbf. Een aansluiting op het bestaande DBspoor bij het Hbf staat later op het programma. Mogelijk worden fase 1 en 2
gelijktijdig uitgevoerd. Vooral in de spits wordt een hoge belasting van
scholieren en studenten verwacht.
Het voertuig

De voertuigen zullen een eigen energiebron gebruiken waarbij op het spoor in
de regio gebruik wordt gemaakt van bestaande dieseltechniek (bus); dit
vanwege het ontbreken van een bovenleiding. Ook voor het traject in de stad is
gekozen voor een eigen energiebron. Het ontbreken van een bovenleiding
wordt daar gezien als elegant, bedrijfszekerder, etc. Hoewel de milieubelasting
van een dieselmotor in de binnenstad ongewenst is, worden de voordelen
groter geacht. De voertuigen zullen zowel moeten voldoen aan de eisen voor
dieselrailvoertuigen op het spoor als aan de eisen die gelden voor de stadstram.
De voorkeur gaat uit naar trammaterieel, vanwege de beperkte breedte van de
straattrajecten in de binnenstad, die een meer treinexploitatie, zoals in Zwickau,
uitsluit (te breed, te grote boogstraal). Uitgegaan wordt van het voertuig type
Saarbrücken met een halfhoge of lage vloer. Het voertuig zal waarschijnlijk een
dieselmotor met bustechniek gebruiken, zodat lage constructie- en
onderhoudskosten kunnen worden gehanteerd. In eerste instantie betreft het 4
voertuigen van 2,65 meter breed. Verschillende ondernemingen hebben
verklaard een tram zonder bovenleiding te kunnen realiseren (het kleine aantal
van 4 exemplaren kan echter een probleem vormen, leidend tot hoge
ontwikkelkosten).

Case 4: Zwickau
Structuurkenmerken

In de stad Zwickau, in het zuiden van de voormalige DDR, wonen ongeveer
125.000 mensen. Sinds de hereniging wordt er fors in Zwickau geïnvesteerd. Zo
heeft het centrumgebied een flinke opknapbeurt gekregen en is er aan de
zuidzijde van de stad een groot winkelcentrum herrezen op een voormalig
industrieel gebied. Zowel van de vernieuwde binnenstad als dit ‘Glück Auf
Center’ zou volgens regionale planner een sterke verkeersaantrekkende werking
uitgaan. Reden te meer om het openbaar vervoer meer ruimte te geven in de
regio. Het verouderde tramnet (1894) van Zwickau kreeg tegelijkertijd derhalve
een vernieuwingsimpuls, het betreft hier een metersporig netwerk met een
trajectlengte van 9 kilometer. Op 240 kilometer aan regionale spoorlijnen wordt
sinds 1996 een frequenter bedieningspatroon gereden. Deze Vogtland Bahn, is
vooral een recreatief-toeristische lijn en een lijn voor forenzen en scholieren.
Doorkoppelen van netwerken

Het station van Zwickau ligt op ruim 1 km van het centrum. Om de
bereikbaarheid van het stedelijke centrum met het openbaar vervoer te
verbeteren werd een directe verbinding vanuit de regio met het centrum van de
stad Zwickau noodzakelijk geacht. Men heeft er voor gekozen de spoorlijnen
vanuit de regio tot in de stad door te trekken. Vanaf mei 1999 rijden dan ook
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de treinen van de Vogtland Bahn door naar het centrum van Zwickau. Hiervoor
heeft men een spoortraject van 3,3 kilometer aangelegd in een boog naar het
centrum toe, waarvan de kosten ruim € 40 mln. bedroegen.

(afbeelding: Frans Blanker, OV Magazine december 1999)
Kenmerken van het systeem

Bij het regionale “Glück auf Center” is de aantakking op het stedelijke
railnetwerk gerealiseerd. Voor dit eerste traject kon men gebruik maken van
een buiten gebruik geraakte goederenspoorlijn. Voor de resterende 1,3
kilometer naar het centrum is op het bestaande tracé van de tram in beide
richtingen een derde rail toegevoegd, teneinde ook op normaalspoor (1435) tot
in het centrum te kunnen komen. In de praktijk vindt derhalve ook
medegebruik met het stedelijke tramverkeer plaats, waarbij ook signalering en
een aantal haltes worden gedeeld. De wissels worden daarbij wel door de
tramverkeersleiding aangestuurd. Op het gedeelde traject heeft de bestuurder
een uitstekend zicht, tevens is er elektronische signalering geïnstalleerd zodat de
treinen en trams goed gemonitord kunnen worden. Op dit traject wordt een
maximum snelheid gehanteerd van 40 km uur. Een deel van het traject met een
breedte van 4,5 meter is enkelsporig uitgevoerd (met optische signalering).
Bij de Vogtland Bahn wordt er gereden met 18 Regiosprinters, waarvan de helft
is uitgerust met een lagevloer, en andere helft met een hoge vloer.
Het profiel van de trein bleek 11 centimeter breder te zijn dan dat van de tram.

Dit vormde geen probleem voor het traject naar het centrum of het
medegebruik van tram en trein. Er wordt vanuit gegaan dat het spoor pas na 15
tot 20 jaar hoeft te worden vervangen. Op het traject naar het centrum
bevinden zich twee haltes met een perron van 20 cm hoogte.
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Communicatie voertuig-wal

Van belang is het toezicht op het traject waar de trein het tramnet betreedt (en
omgekeerd). DB traffic control en de Zwickau Transport onderneming SVZ
staan in permanent contact met elkaar terwijl de treinen in contact staan met de
verkeersleiding. De treinen zijn aangepast voor het tramgedeelte en gedragen
zich op dit deel als tram. De voertuigen hebben een hoog remvermogen, etc.

Case 5: Tallinn
Structuurkenmerken

De regio rond Tallinn, de hoofdstad van Estland, vormt het centrum van de
Estlandse economie, cultuur en onderwijs. De stad zelf ligt op een kruising van
de voornaamste spoor- auto- en vaarwegen van Estland. Met 410.000
inwoners in Tallinn, en ruim 535.000 inwoners in regio ligt hier ook het
zwaartepunt van de Estlandse populatie. De stad Tallin heeft vier tramlijnen
(16,9 km), een trolleybusnet en in de regio een spoorwegnet, bestaande uit
geëlektrificeerd en niet-geëlektrificeerd spoor. Het tramnetwerk kent een
spoorwijdte van 1067mm, de spoorlijnen in de regio daarentegen zijn 1520mm
wijdt. Het elektrische systeem van de trolleybussen wordt tevens bij het
tramnetwerk toegepast (600V).
Probleemverkenning

Door intensief gebruik heeft het bestaande tramnet zijn maximum capaciteit.
Bovendien heeft het tramnet te maken met een toenemende congestie op de
tramroutes door het toenemende autoverkeer. Ook het treinmaterieel van het
bestaande spoor is aan vervanging toe. Om het huidige tramnet te ontlasten
wordt in het Transportation Development Plan 1999-2006 van Tallinn
voorgesteld een nieuw regionaal lightrailnetwerk op te zetten. Het gaat hierbij
om een van het tramnet onafhankelijk systeem, om een doorkoppeling met het
bestaande spoorwegnet mogelijk te maken (1520mm). De realisatie van de
lightrailplannen hangt sterk af van de (beperkte) financiële mogelijkheden van
de stad Tallinn. Zo was de constructie van de 1e fase gestart in 1987 maar
afgebroken in 1988. De meeste kunstwerken, nodig voor het stedelijke traject,
zijn gerealiseerd. De realisatie gaat inmiddels gepaard met het invoeren van een
strikt parkeerbeleid.
Integrale oplossing

De oplossing wordt zoals gezegd gezocht in een integraal spoorwegnet. Het
lightrailsysteem moet daarin de ruggengraat vormen van een geïntegreerd
regionaal openbaar vervoersysteem. In de eerste fase wordt een nieuw aan te
leggen ‘spoorlijn’ (11,3 km) vanaf het station, via het centrum van Tallinn, naar
de grootste buitenwijk in het oosten van Tallinn gevoerd (Lasnamae). 1,5 km
van het tracé komt in de straat te lopen. In het centrum zal het spoor 1,3
kilometer lang op een verhoging liggen. In later fasen zijn verdere uitbreidingen
gepland.
De realisatie van de lightrailverbinding geeft ruimte (capaciteit) op het
bestaande tramnet, enerzijds door een substitutie van de vraag naar het
lightrailsysteem. Anderzijds zal de infrastructuur van het bestaande
tramnetwerk worden verbeterd, teneinde kortere omlopen te realiseren.
Prioritering op kruispunten is daarbij een belangrijke factor voor zowel tram als
light rail. De maximum snelheid van het lightrailsysteem bedraagt 120 km per
uur op spoortrajecten zonder medegebruik en op trajecten met een
beveiligingssysteem (vgl. ATB). Op overige trajecten met medegebruik van
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ander treinverkeer en op eigen baanvakken ligt dit rond 80 km per uur, op
straattracés mag maximaal 50 km per uur worden gereden.

Tractie-energievoorziening

In de stad zal in het centrumgebied (straattracé) een voorziening conform het
tram- en trolleybusnetwerk worden aangelegd. Voor de vrijliggende
trajectdelen in de stad is de bedrading geschikt voor 100 km per uur. Het totale
nieuwe tracé zal voor 750 V geschikt worden gemaakt. Voorgesteld wordt om
een controle systeem in te voeren voor de energievoorziening. Het bestaande
spoorwegnetwerk gebruikt overigens 3 kV, waardoor er eisen aan het light
railvoertuig moeten worden gesteld (dual-mode).
Het voertuig

De voertuigen moeten nog ontwikkeld worden. Uitgegaan wordt van (heavy)
voertuigen, 2,65 meter breed die een snelheid van 120 kilometer per uur
moeten halen. De voertuigen zullen voorzien zijn van een hoge vloer (ivm.
platformhoogte op de bestaande spoorlijnen, 110 cm). Vanwege de breedte
van de bestaande spoorvoertuigen - 3,4 meter - zullen daarnaast speciale
voorzieningen moeten worden getroffen op de trajecten waar medegebruik is
van de haltes. De verschillen in energievoorziening tussen het nieuwe tracé in
de stad en de bestaande spoorlijnen noodzaakt tot de aanschaf van dual-mode
voertuigen (geschikt voor 750V /3 Kv).

Case 6: Nordhausen

Het Duitse Nordhausen heeft slechts 47.000 inwoners, maar bezit al sinds 1900
een metersporig tramnetwerk van 7,8 kilometer. Het stadje wordt per spoor
ontsloten door zowel reguliere DB-spoorlijnen als door de Harzer
Schmalspurbahnen GmbH (HSB). De HSB en het trambedrijf van Nordhausen
zien veel voordelen in een doorgaande bedrijfsvoering van de trams van
Nordhausen op het eveneens metersporige spoortraject naar Ilfeld, de Harzer
Schmalspurbahnen. Daarvoor zal aan aantakking tussen beide sporen moeten
worden gerealiseerd. Het betreft hier een 1,5 kilometer lang traject bij het
station van Nordhausen.
Vooral op materieelgebied wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
een dieselaangedreven tram. De HSB heeft nieuwe bedrijfswagens gekocht die
inzetbaar zijn op meerdere spoorbreedtes en koppelbaar zijn op meerdere typen
treinstellen (dus niet alleen de Harzer Schmalspurbahnen). Op langere termijn
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wordt uitgegaan van een exploitatie met dual-mode voertuigen op twee
trajecten van de HSB.

Innovatieve oplossingen

De oplossing wordt vooral gezocht in het beperken van de kosten gezocht. Zo
zijn in een bestaande elektrische hogevloertram twee compacte 110 kW
aandrijfgeneratoren ingebouwd door het lokale bedrijf IMG. De brandstof voor
de motoren zit in een 80-liter tank onder een passagierszitting. Een dergelijk
voertuig kan als elektrische tram op het tramnet rijden en vanaf het station over
het niet geëlektrificeerde spoor van de Harzer Schmalspurbahnen naar Ilfeld
rijden. Kosten van het ombouwen van een voertuig liggen rond de € 100.000
(ter vergelijking: een RegioSprinter kost € 1,25 miljoen). De resultaten tot nu
toe met het eerste testvoertuig zijn hoopgevend. Men is nog steeds bezig een
ultracompacte aandrijving te installeren en ook het geluidsniveau van de
dieselaandrijving te minimaliseren. Inmiddels zijn er al geschikte en betrouwbare
180 kW motoren op de markt, die ook minder ruimte in beslag zullen nemen.
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Bijlage 2: Elementen van Railvoertuig en Infrastructuur

.............................................................................................

De elementen van de variabele ‘Railvoertuig’

−=
−=
−=
−=

Breedte
Lengte
Hoogte
Ruimtebeslag elektrische
apparatuur (bijv. aandrijving)

Capaciteit

−=
−=

Staanplaatsen
Zitplaatsen

Tractieenergievoorz.

−=

Elektrisch
o Accu’s
o Stroomafnemer
-Pantograaf
-Contactpunt 3e rail
-Aftappunt
-Vliegwiel
-Overig
Diesel
o Direct aangedreven
o Via elektromotor
aangedreven
o Overige brandstof

Afmetingen

R A I L V O E R T U I G

Gewicht

Botssterkte

−=
Veiligheid- en
sturingssystemen

Aantal deuren/
deurbreedte

Wielen en
draaistellen

−=
−=

Brandstofcel
Hybride aandrijving (dual-mode)

−=

Profiel
o Wielwijdte
o Wielflenshoogte
o Ophangingshoek
Asafstanden
o Truckstand
o Radstand

−=

Materieel
prestaties

−=
−=
−=
−=
−=

Maximum snelheid
Aanzetversnelling
Remvertraging
Hellingspercentage
Minimale boogstraal

Overige
voorzieningen

−=
−=

Communicatiemiddelen
Toegankelijkheid
o Klaptreden
o Schuiftreden
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De elementen van de variabele ‘Infrastructuur’

−=
−=
−=
−=

Breedte
Lengte
Hoogte
Toegankelijkheid

Fundering baan

−=
−=

Ondergrond
Zwaarte van de fundering

Rails

−=
−=
−=
−=

Spoorwijdte
Spoorstaaf (groefrail etc.)
Railprofiel
Overgang van railprofiel

−=
−=
−=
−=

Voltage
Bovenleiding / 3e Rail
Oplaadpunten
Onderstations

−=
−=
−=
−=

Detectieapparatuur
Seininstallaties
Verkeerslichten
Beveiligingssysteem
o ATB
o Gedeeld gebruik
o Overgangen

Perrons

I N F R A S T R U C T U U R

Kunstwerken

Boogstralen en
hellingen

Stroomvoorziening

Profiel van Vrije
Ruimte

Signalering en
beveiliging
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Bijlage 3: Marktscan voertuigindustrie

.............................................................................................

Reactie Siemens op vragenlijst
Algemeen

Het onderzoek geeft een duidelijk overzicht van de positionering van light rail in
Nederland. Het MTG-rapport is een handige opsomming van feiten. Het
rapport was duidelijk en er zijn geen onduidelijkheden gevonden. Technische
invullingen kunnen vaak relatief complex zijn, hier wordt (wellicht terecht) in dit
rapport weinig aandacht aan besteed. Het lightrail voertuig Avanto van
Siemens dient als basis voor de beantwoording van de vragen. De volgende
oplossingsrichtingen zijn voorhanden:
Tractie-energievoorziening

De volgende tractievoorzieningen zijn realiseerbaar: 600V, 750V, 1500V,
3000V DC, 15kV, 25kV AC. Maximaal twee systemen per voertuig. De toevoer
van de stroom is momenteel via bovenleiding; een dieselvariant behoort tot de
mogelijkheden.
Wiel/rail geometrie

De wielgeometrie kan naar wens uitgevoerd kunnen worden. Gedacht kan
worden aan een tussenvorm van een tramprofiel en een treinprofiel (UIC). Bij
het Karlsruhe voertuig van Siemens is gebruik gemaakt van zo’n wielprofiel.
Afmetingen voertuig

•=
•=
•=
•=

Lengte:
28 – 38 m
Breedte:
2,4 of 2,65 m
Instaphoogte:
340 – 380 mm (t.o.v. bovenkant spoor)
Schuiftreden / klaptreden zijn mogelijk.

Materieelprestaties

•=
•=
•=
•=
•=
•=
•=

Min. boogstraal:
Max. helling:
Start versnelling:
Remming:
Noodrem:
Max. snelheid:
Max. aslast:

20 m
7,5 %
1,3 m/s2 (2/3 load)
min.1,15 m/s2 (2/3 load)
min. 2,74 m/s2 (2/3 load)
105 km/uur
10 – 11,5 ton (afhankelijk van configuratie)

Beveiliging spoor

Daar uitgegaan wordt van bestaande baanvakken zal de ‘interlocking’ reeds
aanwezig zijn. De beveiligingsinterface tussen infrastructuur en voertuig is
enerzijds de detectie van het voertuig en anderzijds de ATB. Siemens heeft een
ATB systeem (ZUB 200) met verschillende interfaces naar de baan, te weten:
•= informatie via de rails met een continue overdracht;
•= informatie middels Siemens bakens met een puntvormige overdracht en
lussen;
•= informatie via de Euro-balise met een puntvormige overdracht.
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Hiervoor is in het voertuig slechts één systeem noodzakelijk. Omschakeling in
de diverse overdrachttype is mogelijk. Tevens heeft deze ATB een modulaire
interface naar de bestaande interlockingsinstallaties. Aanpassingen van de
interlocking is niet nodig. Dit geeft een enorme besparing, daar interfaces in het
algemeen complex zijn en een aanzienlijk deel van de kosten bepalen, temeer
daar het hier ook nog om veiligheidstechniek gaat. Het systeem kan (in het
algemeen) parallel met bestaande ATB systemen functioneren. Siemens heeft
de modulariteit en de flexibele inzet van dit ATB-systeem en parallel bedrijf met
een reeds aanwezige ATB systeem in Nederland aangetoond bij de RET en het
GVBA.
Beveiliging overwegen

Aan overwegbeveiliging voor lightrailsystemen zijn andere eisen gesteld dan
aan overwegbeveiligingssystemen voor spoorwegkruisingen. Siemens heeft een
overwegbeveiligingssysteem ontworpen voor kruisingen met lightrail dat wil
zeggen geschikt voor een hoge treinfrequentie, een autonome detectie door
middel van een fail-safe massadetectiesysteem, geschikt voor een complexere
bedrijfsvoering met linkerspoor rijden, keerprocessen e.d. en toepasbaar in een
stedelijke omgeving met een hoge mate van vandalisme-bestendigheid.
Siemens heeft een opdracht voor 21 kruisingen in Rotterdam voor het
sneltramtraject van de metrobaan.
Detectie

Bij een lage treinfrequentie bestaat de kans dat lichtere voertuigen niet
gedetecteerd worden. Opgemerkt dient te worden, dat bijvoorbeeld bij de RET
en het GVBA de metrovoertuigen buiten de tunnels hiervan geen last hebben.
De treinfrequentie bedraagt hier gemiddeld 20 ritten per uur. Assentellers
vormen een mogelijkheid om het probleem van een slechte bezetmelding als
gevolg van een te hoge weerstandswaarde t.a.v. de askortsluiting te elimineren.
Bij een dieselvariant bestaat er een groter risico dat het voertuig niet
gedetecteerd wordt, omdat hier geen retourstromen aanwezig zijn.
Communicatie voertuig-wal

Het is mogelijk om elk communicatie systeem (VECOM, Telerail, GSMR) te
gebruiken. Ook informatie over de staat van het voertuig kan op deze wijze
naar de onderhoudswerkplaats gestuurd worden.
Veiligheid

De toelaatbare langskracht over de buffers van de Avanto bedraagt 800 kN
(conform UIC berekening).
Exploitatie

In Karlsruhe blijkt de exploitatie van een 2-systeem voertuig van Siemens
kostendekkend te zijn.
•= Zitplaatsen: 72 – 113;
•= Totale capaciteit:
183 – 260 (staanplaatsen 4 pass./m2);
•= Er kunnen maximaal 4 voertuigen gekoppeld rijden.
In deze fase is niet duidelijk welke aanpassingen aan het voertuig tot reduceren
van infrastructuurkosten kan leiden.
Samengebruik; verschil in hoogte/breedte

Om met de Avanto op NS spoor én in de stad te kunnen rijden, is het aan te
raden om de hoge perrons van de NS aan te passen. Het MTG-rapport geeft
enkele mogelijkheden. Hierdoor zijn er geen aanpassingen in de stad
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noodzakelijk. Voor RandstadRail is deze aanpassing al voorzien voor de
Zoetermeerlijn.
Tevens heeft lightrailmaterieel een geringere breedte dan treinen en dus
ontstaat er een grotere horizontale spleet tussen voertuig en perron. Dit kan
opgevangen door een schuiftrede in het voertuig, maar een aanpassing aan het
perron is eleganter.
Gebruik in de Nederlandse situatie

Siemens verwacht dat een voertuig als de Avanto geschikt is voor
lightrailtoepassingen in Nederland. De voertuigkarakteristieken en de
eigenschappen zullen zodanig uitgevoerd worden dat aan de eisen voldaan
wordt. Avanto past in de omgeving. Het profiel van vrije ruimte moet geen
probleem opleveren.
Het is niet mogelijk de oplossing uitsluitend in het voertuig te zoeken. Er is altijd
interactie tussen infrastructuur en voertuig en dus zullen aanpassingen aan
beide subsystemen noodzakelijk zijn om light rail te realiseren.

Reactie Alstom op vragenlijst
Algemeen

In de industrie is een trend waarneembaar van niet meer met oplossingen voor
specifieke toepassingen (i.e. infrastructuren en klanten) te werken, maar met
productlijnen op basis van modulaire (standaard) voertuigconcepten, die per
klant aangepast kunnen worden. De conceptuele keuzes voor de productlijnen
worden gemaakt op basis van marktverwachtingen. De “top-down”
benadering van het onderzoek draagt het risico in zich dat het resultaat van het
onderzoek is dat een zeer specifiek Nederlandse lightrail voertuig wordt
gespecificeerd, dat bovendien door de veelheid van eisen zeer complex en
relatief duur wordt. Een té complex voertuig is vaak kwetsbaar met betrekking
tot betrouwbaarheid (door de vele systemen) en brengt vaak hoge
exploitatielasten. Daarom rijst de vraag of er naast deze top-down benadering
ook niet gekeken moet worden naar bestaande voertuigconcepten en de wijze
waarop deze dan in de infrastructuur kunnen worden ingepast. Dit onder de
aanname dat voor deze inpassing wijzigingen aan voertuig en infrastructuur
mogelijk zijn, maar op basis van kostenefficiëntie oplossingen worden gekozen.
Tractie-energievoorziening

Rijden zonder bovenleiding of derde rail is mogelijk door:
•= Verbrandingsmotor: diesel, gasturbine of brandstofcel;
•= Batterij: een systeem dat alleen op batterij rijdt, wordt voor wat grotere
railvoertuigen (en zeker over afstanden groter dan een paar kilometer)
operationeel niet zinvol gezien. Hoewel technisch te realiseren, vraagt de
overbrugging van een wat grotere afstand dermate grote batterijcapaciteit
dat meer batterijen dan passagiers vervoerd worden;
•= Hybride: een verbrandingsmotor in combinatie met batterij, vliegwiel of
andere accumulator. Een serie-hybridesysteem, waar het piekverbruik en
terugvoeden met behulp van de accumulator plaatsvinden, is vooral zinvol
bij relatief korte halteafstanden. Dan geeft het hybride systeem voordelen
op het vlak van het energieverbruik en uitstootreductie.
Spanningssysteem

•=

Tractie-systemen op 750V, 1500 V en 25 kV zijn uiteraard voorhanden.
Ook meerspanningssystemen bestaan reeds. Daarbij moet worden
aangetekend dat een 25 kV tractie spanning een hoogspannings-
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transformator in het voertuig nodig heeft, die een aanzienlijk gewicht heeft
en daarmee van grote invloed is op de constructie van het voertuig en de
toegestane aslast. De meest waarschijnlijke combinatie in Nederlands is
uiteraard 1500 V met 600/750 V. Hiervoor bestaan reeds ALSTOM
producten, die zelfs al in Nederland op het hoofdspoor rondrijden.
Toevoer stroom

•=

Oplossingen bestaan er ook hier voor alle combinaties van 1500 V
bovenleiding, 600/750 V bovenleiding en derde rail.

Wiel/rail geometrie

•=

Niet beantwoord

Afmetingen voertuig

•=

Niet beantwoord

Materieelprestaties

•=
•=
•=

Boogstraal: niet beantwoord;
Te overbruggen helling. De huidige sneltram-, tram- of metro-producten
kunnen de bestaande hellingen op Nederlands hoofdspoor makkelijk
overbruggen. Geen problemen;
Versnelling/remming/maximum snelheid. Voor de geschetste gewenste
prestatie met een versnelling van 1,3 m/s2 en een maximumsnelheid van
100 km/uur bestaan reeds oplossingen (RET metro heeft deze
karakteristieken). Men ziet hier geen problemen.

Beveiliging spoor

Voordat deze vraag kan worden beantwoord is het nodig te weten welke
voertuigentype op welke infra-typen worden beschouwd. Zoals het rapport al
vermeldt rijden trams op zicht (op lichte en zware infra), hetgeen inderdaad
mogelijk wordt gemaakt door de korte remweg en het “voldoende” zicht.
Treinen rijden onder ATB regime. Bij gecombineerd gebruik van infrastructuur
zal een separate veiligheidsstudie per geval nodig zijn, waarin rijfrequenties,
remwegen, procedurele voorzieningen etc. Op voorhand is op dit scenario
geen antwoord te geven. Hierbij moet ook worden aangetekend dat “ATB
klassiek” (of ATB eerste generatie) bij snelheden onder 40 km/hr geen
bescherming biedt, hetgeen bij gezamenlijk gebruik van treinen en light rail
toch nog serieuze veiligheidsvragen oproept. Ook een principe van “altijd ATB”
is daarmee wat ongenuanceerd.
Het ATBNG (Nieuwe Generatie) systeem biedt wel een volledige bescherming
en is inmiddels op het grootste deel van het dieselnet in het oosten van het land
geïnstalleerd.
Beveiliging overwegen

•=

Niet beantwoord

Detectie

Het is, voor zover ons bekend, niet zeker dat een lightrailvoertuig per definitie
niet wordt gedetecteerd. Wel is aangetoond dat detectie niet voor 100% kan
worden gegarandeerd. Naar aanleiding hiervan installeert RIB op de
baanvakken waar met (modern) licht rollend materieel wordt gereden inmiddels
assentellers voor de vrije baan en PSSL (prikspanning spoorstroomkringen) voor
de emplacementen. Verder wordt binnen de spoorwegbeveiligingsindustrie
gewerkt aan ontwikkeling van “auto lokalisatiesystemen” die in het rapport ten
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onrechte worden aangeduid met ATC. De verwachting is echter dat deze
systemen niet binnen 4 a 5 jaar op de markt komen.
Meer onderzoek naar dit onderwerp is wenselijk. Pas wanneer deze
problematiek duidelijk in kaart is gebracht, kunnen oplossingsrichtingen worden
gezocht.
Communicatie voertuig-wal

Technische oplossingen zijn hier voor handen, het is meer een vraag wie de
infrastructuur beheert en wie de verkeersleiding voert.
Gebruik in de Nederlandse situatie

De eerste vraag die beantwoord moet worden is: “Bestaat een dergelijk
railvoertuig al?”. Is er een voertuig te bedenken dat voldoet aan alle eisen en
wensen die hier zijn geïnventariseerd? Primair is daarbij het uitgangspunt van
dit onderzoek dat het voertuig moet worden aangepast en niet de
infrastructuur. De grootste problemen zullen liggen op de volgende terreinen:
•= instappen: Modern vervoer vraagt gelijkvloers instappen en een zeer
geringe spleet tussen perron en voertuig. Dit stelt direct eisen aan de
gewenste vloerhoogte en de voertuigbreedte: de eisen aan een combinatie
van bijvoorbeeld stadstram (30 cm vloerhoogte) en hoofdspoor (80-100
cm) lijken op dit vlak onverenigbaar;
•= aslasten : Bij medegebruik van spoor van treinen en LRV’s ontstaan aslasten
die de lichte infrastructuren niet kunnen dragen;
•= veiligheid;
•= wiel/railgeometrie.
Gesignaleerde problemen op het vlak van voertuighoogte, aantal deuren,
boogstralen, tractie-energievoorziening, ATB, detectie en beheersing zijn
technisch oplosbaar. Een eisenpakket waarin alle voorkomende eisen klakkeloos
zijn gecombineerd leidt dan wel tot een duur voertuig. Dit kan worden
samengevat onder vraag “Bestaat er één type railvoertuig om alle problemen in
op te lossen?” Of moeten er meerdere oplossingen worden onderscheiden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet echter de markt beter in kaart
worden gebracht; waar ligt de grootste gemene deler?
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Bijlage 4: Ontwerpeisen railvoertuig

.............................................................................................

Inleiding

Hieronder volgt een beschrijving van de ontwerpeisen die gesteld kunnen
worden aan het railvoertuig met de bijbehorende keuzes die gemaakt kunnen
worden. Deze ontwerpeisen zijn samengesteld aan de hand van de
probleembeschrijving en de oplossingsrichtingen in relatie tot de voor dit
onderzoek geformuleerde probleemstelling.
Profiel van vrije ruimte

Het railvoertuig zal aan de volgende technisch eisen moeten voldoen:
•= In de regionale omgeving: het profiel van vrije ruimte van de spoorlijn;
•= In de stedelijke omgeving: de inpassing van het voertuig in de stedelijke
structuur.
In Nederland is de beschikbare ruimte op maaiveldniveau in de stad zodanig dat
het railvoertuig:
A. over eigen infrastructuur zal rijden, welke vaak niet op maaiveldniveau ligt
(à la metrospoor/treinspoor);
B. op maaiveldniveau zal rijden (op straat of op een vrije baan);
C. een combinatie van beide in zich zal hebben.
Bij ‘A’ worden de afmetingen van het voertuig bepaald door het profiel van
vrije ruimte NS. Een breed voertuig (treinformaat) behoort dan tot de
mogelijkheden.
Bij ‘B’ worden de afmetingen van het voertuig vooral bepaald door de
ruimtelijke inpassing in de Nederlandse steden: het stedelijk profiel van vrije
ruimte. Vanwege de compacte bouw van de meeste Nederlandse steden valt
een voertuig met een gering ruimtebeslag en een krappe boogstraal makkelijker
op maaiveld in te passen dan een omvangrijk (langer, breder en zwaarder)
voertuig. Wanneer een stedelijk railnetwerk als uitgangspunt voor het ontwerp
van een railvoertuig wordt genomen, zal het voertuig naar verwachting de
volgende karakteristieken bezitten: “light”, in de lengte gemoduleerd
opgebouwd (i.v.m. boogstraal) en gebonden aan een bepaalde maximale
breedte en lengte. Daarbij kan gedacht worden aan:
•= een smal voertuig (tram Amsterdam) versus een minder smal voertuig
(metro Amsterdam);
•= een kort voertuig (PCC tram) versus een lang (modulair) geleed voertuig
(beiden koppelbaar).
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Breedte voertuig

Betreffende de breedte van het voertuig zijn twee ontwerprichtingen mogelijk:
•= de breedte van het voertuig sluit aan bij de haltes zodat het voertuig geen
extra voorzieningen nodig heeft,
•= de breedte van het voertuig sluit niet aan bij de haltes waardoor er een
spleet ontstaat tussen halte en voertuig. In dat geval zal het voertuig
voorzien moeten zijn van een klaptrede of van een andere voorziening die
de afstand tussen voertuig en halte overbrugt;
•= tevens kan de infrastructuur aangepast worden door middel van een
strengelspoor.
Vloerhoogte voertuig

Ook met betrekking tot de vloerhoogte van het voertuig zijn meerdere
ontwerprichtingen mogelijk:
•= de hoogte van de vloer van het voertuig sluit aan op de perronhoogte van
de haltes (lage vloer voertuig / lage perrons versus hoge vloer voertuig /
hoge perrons);
•= de vloer van het voertuig varieert in hoogte waarbij in het voertuig op
verschillend hoogten deuren voor het in- en uitstappen aanwezig zijn;
•= de hoogte van de vloer van het voertuig sluit niet aan op de perronhoogte
van de haltes waardoor extra voorzieningen aan het voertuig nodig zijn
(traptreden, klaptreden, e.d.).
Om een gelijkvloerse instap te bereiken kan uiteraard ook de infrastructuur
aangepast worden.
Materieelprestaties

Bij medegebruik
De materieelprestaties van het voertuig dienen zodanig te zijn dat medegebruik
van het spoor met andere railvoertuigen mogelijk is:
•= dn de stad (tram) ligt de maximum snelheid op straattracés op 50 km per
uur;
•= op vrijliggende tracés (sneltram/metro) ligt de maximum snelheid op 70 à
80 km per uur;
•= op het spoorwegnet (trein) zal met een vergelijkbare (maximum)snelheid
gereden worden als de treinen. Rekening houdend met de huidige
maximum snelheid van treinen is een maximum snelheid van 100 à 120 km
per uur gewenst.
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Algemeen
Vanwege de relatief korte halteafstanden van een lightrail systeem (vergeleken
met het treinsysteem) is in alle gevallen een hoge aanzetversnelling en
remvertraging noodzakelijk. Dit betekent dat het railvoertuig:
•= een maximum snelheid kent van minimaal 100 km per uur;
•= een hoge aanzetversnelling en remvertraging bezit.
Een grote aanzetversnelling en remvertraging vormen daarom een
randvoorwaarde voor het railvoertuig
Tractie-energievoorziening

De bovenleiding van het spoor kent in Nederland twee soorten voltages. Op
metro-trajecten bevindt zich vaak een derde rail. Op spoortrajecten zonder
bovenleiding moet het voertuig voorzien zijn van een eigen tractieenergievoorziening. Het gebruik van spoor met verschillende eigenschappen
(wel/geen bovenleiding, derde rail) is alleen mogelijk met een volledig eigen
tractie-energievoorziening of met een multimodale energievoorziening. Hieruit
kan afgeleid worden dat het railvoertuig:
•= een unimodale energievoorziening kan bezitten, waarbij het geheel op een
eigen tractie-energievoorziening rijdt c.q. van een type stroomafnemer
gebruik maakt (met een met vast voltage);
•= een multimodale energievoorziening kan bezitten, waarbij van meerdere
typen energiebronnen gebruik wordt gemaakt en/of gereden wordt met
verschillende voltages.
Met wat voor soort tractie-aandrijving moet het railvoertuig uitgerust worden?
Moet het voertuig ook over niet geëlektrificeerd spoor kunnen rijden? Vormt
het voertuig het juiste uitgangspunt om de gesignaleerde problemen op te
lossen? In hoeverre worden de problemen opgelost door het aanpassen van de
infrastructuur in plaats van het voertuig? De keuze voor de tractieenergievoorziening wordt mede bepaald door esthetische overwegingen
(bovenleiding in de stad), de kosten (aanleg bovenleiding) en het milieu (lawaai
luchtvervuiling).
Wiel/rail geometrie

Nederland kent geen verschil in spoorwijdte, wel zullen de wielen van het
voertuig geschikt moeten zijn voor het type rails waarover het voertuig
beweegt (de zogeheten wiel/rail geometrie). Daarbij doen zich bij de
aanwezigheid van verschillende spoorstaaftypen de volgende mogelijkheden
voor:
•= de wielen zijn geschikt voor groefrails en/of andere typen tramrails;
•= de wielen zijn geschikt voor treinrails;
•= de wielen zijn geschikt voor treinrails en tramrails (exclusief groefrails);
•= de wielen zijn geschikt voor alle typen rails.
Daarnaast zijn vaak aanpassingen nodig aan het bestaande spoor en rail.
Beveiliging en beheersing

Het railvoertuig zal zowel op zicht rijden (zoals de tram in de stad) als op
beveiligd spoor:
•= wanneer op zicht wordt gereden moet de bestuurder een goed overzicht
hebben van wat er (aan verkeer) rondom het voertuig gebeurt;
•= wanneer op beveiligd spoor wordt gereden zal het railvoertuig moeten
reageren op de aanwezige detectie systemen in verband met de beveiliging
van het spoor;
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•=

het voertuig zal over de benodigde communicatiesystemen moeten
beschikken met betrekking tot het contact met de verkeersleiding en ter
afstemming met het overige verkeer op het spoor.

Ook hier doen zich diverse keuzes voor op het gebied van:
beveiliging:
welke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen? Van welk
soort detectie wordt gebruik gemaakt? Wordt er geïnvesteerd
in de infrastructuur of in het voertuig?
beheersing:
Welke soorten detectie/signalering en communicatie dienen
mogelijk/noodzakelijk te zijn? Welke procedures worden
gehanteerd? In wat voor situatie kan gesproken worden over
een veilig voertuig dat veilig van het spoor gebruik maakt?
Veiligheid voertuig

Het voertuig zal moeten voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid.
De veiligheid van het voertuig hangt af van de energie die het absorbeert
tijdens een botsing en van de maximale remvertraging van het voertuig.
Het effect van een botsing hangt mede af van de botsingsenergie die tijdens
een botsing vrij komt. Aangezien een zwaar voertuig meer botsingsenergie kan
absorberen dan een licht voertuig is het effect van de botsing op het voertuig
geringer. De botsenergie die vrijkomt hangt mede af van de botsingssnelheid.
Het rijden met een lagere snelheid is daarom veiliger dan het rijden met een
hogere snelheid. Met een hoge remvertraging (ontwerpeis) kan tevens een
botsing met een stilstaand voorwerp beter vermeden worden. Een botsing met
een tegemoetkomend voertuig kan echter niet vermeden worden. De veiligheid
het voertuig hangt dus af van: de botsingsenergie die het absorbeert, de
remvertraging en de snelheid.
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Bijlage 5: Deelnemers workshop en geïnterviewden

.............................................................................................

Deelnemerslijst workshop

Provincie Groningen

De heer drs. ir. S. Doornekamp

Projectbureau Rijn-Gouwelijn

De heer ir. J.G. van der Stok

Stadsgewest Haaglanden

De heer ir. J. Termorshuizen

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

De heer drs. ing. P.G. van der Wilk

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

De heer drs. R.I.Th. Koolen

Holland Railconsult

De heer ir. F.H. Behr

AGV

De heer ing. G. Slager

AGV

De heer drs. A. Lacroix

Lijst geïnterviewde personen

De heer ir. H. Hondius

Adviseur en publicist

De heer ir. D. Nieuwenhuis

UNIFE

De heer drs. R. Vork

Railforum

De heer dr. F.L. van Vliet

OBR Rotterdam
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