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Assentellers 

Update juni 2019 

Dick Jonkers 

 



Wat doet een assenteller 

1. Onderdeel van het veiligheidssysteem UHL 

2. Geeft aan of er een tram gepasseerd is: 

a. Bij de overweg Koningsweg (AHOB) 

b. Bij de halten P+R Science Park en Utrecht Centraal Centrumzijde 
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Section is not occupied 
Count in = 0 Count out = 0 

Section is occupied 
Count in = 2 Count out = 0 

Section is not occupied 
Count in = 2 Count out = 2 

Direction of travel 



Wat gebeurt er 
• Onder bepaalde weersomstandigheden gaat  

assenteller in storing (firmware)  

• Sectie wordt niet vrijgegeven en AHOB blijft 

dicht of wissel blijft staan 

• Reset vanuit verkeersleiding of ter plaatse 

noodzakelijk en kost tijd 

• Overlast voor reiziger en omgeving 
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Stand van zaken 17 juni 

• Storing is gereproduceerd in laboratorium 

leverancier  

• Firmware aanpassing doorvoeren én 

vervolg laboratorium testen deze week 

• Na succesvol afronden laboratorium test 

volgt installatie op UHL 

• Wijziging doorvoeren in safetycase 
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Effect software aanpassing 

• Na vrijgave is het systeem veilig 

• Kinderziekten kunnen leiden tot 

verminderde beschikbaarheid 
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Planning 

• Nog geen harde data te geven 

wanneer firmware update doorgevoerd 

kan worden 

• Weersvooruitzichten zijn de komende 

periode niet positief 
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Automatisch Inleggen Rijwegen 

Update juni 2019 

Dick Jonkers 

 



Automatisch Inleggen Rijwegen 

(ARI) 
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OCS 

VECOM 

OCS 

NETWERK 



Effect storingen ARI 

• Patroon vinden blijkt lastig 

• Verkeersleiders worden extra belast 

• Hindert de robuustheidsproeven en 

opschalen naar meer trams/uur/richting 

• Leidt dus tot een beschikbaarheidseffect 
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Zwerfstromen 

Update juni 2019 

Martijn Donders 

 



18-6-2019 
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Most sensitive Bz 
18 nT at 85 mtr 

Nearest to 
track 
500 nT at 13 
mtr 



Centrum voor Beeldgestuurde 

Oncologische Interventie (CBOI) 
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Bloembergengebouw 
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Wat zijn zwerfstromen 
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Zwerfstromen: (te) hoge Bz 

Bloembergengebouw 
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Wat nu 
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1. Zwerfstroom expertteam 

2. Overleg met stakeholders 

3. Second opinion uitgevoerd 

4. Oorzaken opzoeken 

5. Opnieuw meten 

6. Maatregelen nemen 

 

 



Hoofdovereenkomst Uithofpartners 
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Wat nu 
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1. Privaatrechtelijk hebben 

we afspraken gemaakt in 

de Hoofdovereenkomst 

2. Beheerder en gebruikers 

laboratorium hebben 

baat bij een oplossing 

3. Valt binnen opdracht 

projectorganisatie 



Conclusie zwerfstromen 

1. CBOI ervaart nu geen probleem, 
Bloembergen laboratorium: circa 
5% van de metingen 

2. Tijdens Proefbedrijf geen 
bezwaar ontvangen. 

3. Zwerfstroom moet op termijn 
worden opgelost (maatregelen of 
procesafspraak) 

4. Zwerfstroom vormt geen 
noemenswaardig probleem voor 
start exploitatie 
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Isolerende Rijdraad Verbinders 

Update juni 2019 

Martijn Donders 

 



Isolerende Rijdraad Verbinders 

(IRV’s) 
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Huidige IRV’s 

1. In systeem hangen 140 IRV’s 

2. Overall beeld op basis van inspecties: ligging is behoorlijk stabiel. 

3. Mate van correcties is beperkt, gemeten waarden vielen ruim 
binnen de waarde, waardoor geen verstoring proefbedrijf 
noodzakelijk is gebleken.  

4. Conclusie: huidige frequentie van inspectie volstaat. 

5. Wat blijft: in verband met slijtage rijdraad moeten IRV’s nog wel 
vervangen worden.  

6. Dit kan nadat lijn 22 in gebruik is genomen. 

7. Conclusie: IRV’s vormen geen risico voor start exploitatie 

 



Proefbedrijf en Start exploitatie 

Update juni 2019 

Henrike de Jonge 

 



Proefbedrijf 
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 1 2 3 4  5 
Start  

Exploitatie 

Eind-
rapport 

Entry criteria Exit criteria 

Afronding PB 
Rapportage 

Opleidingen 
Scenario’s & her-testen 

Robuustheidsproeven 
en opleidingen 

Mobilisatie 

voorlopige 
conclusie 



Resultaten tot nu toe 
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 Scenarioproeven zijn, op 1 na, geslaagd. De laatste wordt gepland. 

 Opleiding van trambestuurders heeft vertraging opgelopen 

 Een aantal keer de frequentie 12 x per uur per richting gereden 

 Deze is niet robuust als gevolg van technische issues en werkdruk 
verkeerleider 

 Beschikbaarheid van de infrastructuur is instabiel 

 De gemiddelde rijtijd is 20 minuten ± 2min 

 Frequentie die haalbaar lijkt = 6 x per uur per richting 

 

Aug Juni/ Juli 28/2 



Voornaamste bevindingen 
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 Beschikbaarheid van de infrastructuur is instabiel vanwege: 
 Geen goede werking van het automatische rijweg inlegging  

 Gestoorde assentellers met als bijkomend effect soms geblokkeerde AHOB 

 Slechte spraakverbinding tussen trambestuurder en verkeersleiding 

 Bovenstaande veroorzaakt hoge werkdruk bij verkeersleider 

 Dienstregeling van 12 x pur uur per richting is niet mogelijk zonder 
verbetering van technische issues 

 

 Focus aanbrengen op wat haalbaar is en dat aantonen:  
 6  per uur per richting tenminste vijf dagen aaneengesloten rijden zonder 

noemenswaardige problemen, waarbij max 1 x uitval van ≥  45 minuten optreedt  

 Aantal opgeleide trambestuurders zal tijdig op voldoende dikte zijn 

 



OV aanbod naar Utrecht Science Park 

per 29 juli 

1. Buslijn 12 = Ruggengraat OV naar Utrecht Science Park 

2. Buslijn 28  = Binnenstad-as 

3. Tram 22 = Toegevoegde waarde  

 

• Per 29 juli zal tram 22 met een beperkte frequentie en capaciteit 

worden toegevoegd aan het huidige OV aanbod 

• Met een frequentie van 6 x per uur per richting zal tram 22 van 

start gaan 
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Concreet betekent dit voor de reiziger: 

 Elke 10 minuten vertrekt een tram van de halte 

 Gemiddeld 1 x per week uitval veroorzaakt door kinderziektes 

 De reiziger betaalt 10 cent meer bij gebruik van de tram doordat 

meer reizigerskilometers gemaakt worden  

 

 Tram 22 gaat in exploitatie volgens een ingroeimodel voor: 

  frequentie: van 6 naar 12 x per uur per richting 

        van om de 10 naar om de 5 minuten een tram 

  capaciteit: van enkele naar dubbele tramstellen 

       van plek voor 216 naar plek voor 432 reizigers 

 

 Wanneer de tram elke 5 minuten gaat rijden met dubbele 

tramstellen vervalt de huidige buslijn 12 
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Wat doen we tot aan de start exploitatie  
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 wk 24 wk 25 wk 26 wk 28  wk 29 wk 31 

Uiterlijk 16 juli definitief besluit voor start exploitatie indien de 6 
randvoorwaarden ingevuld: 
1. Sprake van robuuste dienstregeling 
2. Akkoord ILT op aantoning- en acceptatieplan verhogen frequentie 
3. Uitgewerkt communicatieplan 
4. Vastgesteld ontruimingsprotocol UCC 
5. Vastgestelde toegangsovereenkomst 
6. Bovenstaande onder voorbehoud Indienststellingsvergunning  

Aantonen robuustheid dienstregeling  
6 x per uur per richting 

 wk 30 

13/6 

29/7: start exploitatie 



Werkgroep “Frequentie & Rijtijden” 

Werkgroep ‘Frequentie & Rijtijden’ zal na start exploitatie stapsgewijs 
middels een aantoning- en acceptatieplan de frequentie verhogen 

 tot tenminste 12 x per uur per richting inclusief extra ritten tijdens de 
spitsmoment 

 

De opbouw zal waarschijnlijk als volgt verlopen:  

 6 – 8 – 10 – 12(+2) x per uur per richting 

 

Tevens zal deze werkgroep zich bezig gaan houden met de rijtijden en wat 
er voor nodig is deze te verlagen. Dit in aanloop naar een eventuele 
verhoging van de frequentie naar 16 x per uur per richting 
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Planning OV aanbod naar USP 

uiterlijk 15 december 

1. Tram 22 = Ruggengraat OV naar Utrecht Science Park 

2. Buslijn 28  = Binnenstad-as 

 

De planning is dat uiterlijk 15 december 2019 de robuustheid van  

tram 22 dusdanig is dat de huidige buslijn 12 kan komen te vervallen.  

 

Tram 22 rijdt dan 12 x per uur per richting met in de spits extra ritten.  
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Financiën 

Update juni 2019 

Gertjan Dijkstra 

1. Stand van zaken uitputting projectbudget 

 

2. Toelichting financiën gefaseerde ingebruikname tram 22 



Recap budget opbouw 
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Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) =  

Gehele samenspel van afzonderlijke delen (Integraal MT) 

 

  Infra + Materieel + Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB) 

 

Budget: Initieel projectbudget (342 mln) + Materieel (85 mln) + VEB (PM) 

 Aanvullend budget (84 mln inclusief VEB)  

 Totaal 510 mln 

 

 Aanvullend risicobudget van 18,0 mln benoemd (geen dekking) 

 

 

 

 

 

 



Budget   
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 Infra PU 76% / GU 24% 

 Materieel 100% PU 

 

 

 

 



Prognose Eindstand 
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 Prognose is gebaseerd op Stuurplanning (start zomer) 

 Prognose = verplichtingen + werk nog aan te gaan + risicodossier 

 Risicodossier = Gewogen Integraal Projectrisico (kans x gevolg = verwachting) 

 Onzekerheden op stuurplanning gekwantificeerd in risicodossier. Bijvoorbeeld 
vertraging of extra kosten beheersmaatregelen. 

 Risico gewaardeerd voor dossier: Infra 9,8 mln en Materieel 1,3 mln 

 

 

 

 

 

 



Financiën start exploitatie  
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 Uitgangspunten 
 Start tramlijn 22 op 29 juli (6x pupr doordeweeks) + in dienst houden buslijn 12 
 Omklap op 15 december: opheffen lijn 12, lijn 22 neemt over 
 Onzekerheid: Snelheid van schakelfase van bus naar tram (“communicerende vaten in meest 

ideale geval”) 
 

 Wisselwerking van project en operationele gelden. Projectgelden kunnen worden 
geactiveerd, operationele gelden lopen via de begroting. 

 

 Gevolgen voor Project budget (capex): 
 Meerkosten Projectorganisatie (c. 700k) 

 Gevolgen voor operationele budgetten (opex)*: 
 Extra kosten Beheer en Onderhoud 4,5 maand (worst case c. 2,5 mln) 
 Extra kosten Exploitatie** 4,5 maand (worst case ntb (bandbreedte 2 mln – 4 mln) 
 

 N.B.: Bij volgen Integrale Hoofdlijnenplanning (start exploitatie dec 2019) extra 
benodigd project gelden c. 2,6 mln (voortzetten sardientjesmotie, 
frictiekosten/extra vertragingskosten vervoerder en kosten Beheer en onderhoud 
zonder exploitatie). 

 
*Operationele budgetten zijn ingestoken op Integrale Hoofdlijnenplanning c.q. bestuurlijke planning (start december) 

** In exploitatiebudget is lijn 12 volledig opgenomen t/m december 

 

 

 

 

 



Dekking van de gevolgen 
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 Meerkosten Projectorganisatie Uithoflijn 

 Uit het batig projectresultaat dan wel uit het risicodossier  

Positief gevolg: extra risicoreservering van 18 mln. hoeft niet te worden aangesproken 

 

 Extra operationele kosten Beheer en Onderhoud 

 Nota Kapitaalgoederen en het Mobiliteitsprogramma voorzien hier in. Door 
vertraging UHL niet eerder beroep hierop gedaan 

 Via Najaarsnota zal herziene begroting worden ingediend met voorstel onttrekking 
uit de reserve BDU BRU 

 

 Extra operationele kosten Exploitatie 

 Kosten van de concessie ook gedekt via Mobiliteitsprogramma, echter aanvullend 
budget nodig als gevolg van het in stand houden van buslijn 12 icm exploitatie van 
tram 22 

 Zal tevens via najaarsnota worden voorgelegd aan PS 

 De exacte omvang maakt onderdeel uit van het vervoersplan waarover in juli wordt 
besloten 

 

 

 

 

 

 

 



Vragen? 
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