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Samenvatting 

ProRail heeft het tweede kwartaal van 2008 de aanbesteding van de bovenbouw van het traject Lelystad – 

Zwolle, beter bekend onder de naam project Bovenbouw Hanzelijn Greenfield (BBGF), in de markt gezet. De 

combinatie DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. heeft zich ingeschreven op dit, als Design and 

Construct in de markt gezette, contract. Vanwege het functionele karakter van de vraagspecificaties is het voor 

de combinatie een uitdaging de FMECA (Failure Mode Effect and Criticality Analysis) te leveren die bij deze 

aanbesteding gevraagd wordt. Met behulp van deze FMECA moet bepaald worden welke invloed het falen van 

objecten kan hebben op het prestatieniveau van het project BBGF op de door ProRail geformuleerde 

doelstellingen. Met behulp van deze FMECA worden de risico’s geïnventariseerd die verbonden zijn met het 

prestatieniveau van de doelstellingen van het project BBGF. Iter Fidelis is gevraagd om vorm te geven aan de 

uit te voeren FMECA, en deze daadwerkelijk uit te voeren. De organisatorische context van deze opdracht 

wordt weergegeven in figuur i. 

 

Figuur i: overzicht van de rollen en de partijen die deze rollen invullen 

De reden dat de combinatie Iter Fidelis B.V gevraagd heeft als adviseur op te treden is dat de combinatie voor 

het eerst bevraagd wordt op voorspellingen van het prestatieniveau en de functionaliteit van het systeem. 

Tevens moet gestructureerd aangeven worden om welke redenen het systeem zou kunnen falen en welke 

functionaliteit hiermee bedreigd wordt. Iter Fidelis wil zich verder ontwikkelen en bekwamen in de FMECA 

methodiek en ziet in deze opdracht een goede gelegenheid om de aanwezige kennis te vergroten en de FMECA 

methodiek verder te ontwikkelen. Hierbij geldt het project BBGF als case voor het verder ontwikkelen van de 

FMECA methodiek voor Iter Fidelis. 

Hieruit ontstaat het volgende doel voor het onderzoek: 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de risico’s die de functionaliteit van het project BBGF 

bedreigen en het vormgeven van een FMECA dossier, door het vorm geven en uitvoeren van een FMECA voor 

de combinatie DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. door Iter Fidelis. Hierop moet gereflecteerd 

worden en moeten ontwikkelpunten, conclusies en aanbevelingen worden aangereikt aan Iter Fidelis voor 

verder ontwikkeling van de FMECA methodiek. 

Deze doelstelling kan met het volgende vier hoofd onderzoeksvragen gerealiseerd worden: 

Hoofdvraag 1 Op welke wijze moet de uit te voeren FMECA voor het project BBGF vorm gegeven  worden op 

basis van de vraagspecificaties, de opdrachtomschrijving en de theorie over FMECA en de 

theorie over value, zodat men inzicht krijgt in de risico’s die het presteren van het systeem op 

de doelstellingen van ProRail bedreigen? 
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Hoofdvraag 2 Welke technische risico’s komen er voor het project BBGF naar voren, wanneer een opgestelde 

FMECA voor de verschillende subsystemen wordt uitgevoerd, die het presteren van het 

systeem op de doelstellingen van ProRail bedreigen? 

 

Hoofdvraag 3 Welke risico’s uit de uitgevoerde FMECA, die de presteren van het systeem op de 

doelstellingen van ProRail bedreigen, kunnen worden aanwezen als kritisch? 

 

Hoofdvraag 4 Op welke wijze kan Iter Fidelis, op basis van de voor de combinatie uitgevoerde FMECA, het 

product FMECA verder ontwikkelen voor toekomstige toepassing van deze tool? 

Voor de deelvragen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de rapportage. 

Het belangrijkste resultaat van hoofdvraag 1 is dat voor het project BBGF de value wordt gevormd door het 

prestatieniveau van het systeem op de doelstellingen. Deze doelstellingen zijn door ProRail geformuleerd en 

betreffen omgeving, geld, kwaliteit en planning. Deze doelstellingen en hun bijbehorende schalen zijn terug te 

vinden in bijlage 4. Binnen de gebruikte theorie wordt value gedefinieerd  als  . Hierin zit een 

harde, objectief te bepalen component en een zachte, subjectief te bepalen component. De doelstellingen 

grijpen allemaal in op hetzij de noemer, hetzij de teller van deze definitie en hebben zo hun invloed op de value 

die met het project BBGF gerealiseerd wordt. Met de FMECA methodiek moet bepaald worden welke risico’s 

kunnen resulteren in functieverlies en daarmee value verlies. De risico’s die met behulp van de FMECA 

methodiek geïnventariseerd worden, moeten gescoord worden op de schalen van deze doelstellingen waarbij 

een hogere score duidt op een nadeligere beïnvloeding van de value dan een lagere score. Deze resultaten 

geven de combinatie inzicht in welke risico’s voor het project BBGF van toepassing zijn en welke risico’s het 

urgentst beheerst dienen te worden. Op deze wijze wordt de totstandkoming van value gewaarborgd. De 

resultaten van de FMECA moet vervolgens als input dienen voor een RAM (reliability, availability, 

maintainability) analyse. ProRail wil dit uitgedrukt zien in een nader omschreven eenheid, te weten het aantal 

Treindienst Aantastend Onregelmatigheden (TAO). Voor deze TAO is een prestatieniveau gedefinieerd in de 

vorm van een RAM sheet. In deze RAM sheet staat exact omschreven hoeveel TAO’s het systeem mag 

genereren in de categorieën ‘minder belangrijk’, belangrijk’ en ‘zeer ernstig’. Deze RAM sheet is terug te vinden 

in bijlage 9. De FMECA moet intrinsieke risico’s, risico’s die ontstaan door falen van objecten of elementen in 

het systeem, in beeld brengen die informatie geven over hun invloed op de RAM prestaties van het systeem. 

Dit wordt gerealiseerd door de risicogebeurtenissen te scoren op het effect op de RAM prestaties. De enige 

doelstelling die door ProRail gedefinieerd is die hierover informatie geeft, is de doelstelling omgeving. Met de 

vormgegeven FMECA wordt de harde, objectieve value in kaart gebracht van het systeem. 

Voor hoofdvraag 2 blijkt dat tijdens het daadwerkelijk uitvoeren van de vormgegeven FMECA de zachte en 

subjectieve aspecten een veel grotere rol spelen bij de uitvoer van de FMECA dan van te voren aangenomen  

was. De harde data die als input voor de FMECA moest dienen, bleek niet beschikbaar binnen de combinatie. 

Ook een specifieke vraag daarover aan ProRail resulteerde niet in de gewenste data. Hierdoor moest de data 

op een subjectievere wijze verkregen worden. Dit is  door middel van interviews met experts van de combinatie 

gerealiseerd. Met behulp van deze interviews komt de benodigde data op subjectieve wijze tot stand. Dit 

betekent dat de FMECA analyse heeft plaatsgevonden op basis van ervaringsdeskundigheid van medewerkers 

van de combinatie en niet op basis van reële onderhoudsdata. Het resultaat hiervan is dat tijdens het proces 

een grotere inspanning nodig was om de data vergelijkbaar te maken en te integreren in de FMECA analyse om 

het beoogde resultaat te genereren. Het doorlopen proces heeft geresulteerd in een FMECA dossier conform 

het format in bijlage 2.  
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Voor de beantwoording van hoofdvraag 3 moet op transparante en expliciete wijze een criticality in de analyse 

verwerkt worden op basis waarvan de kritische risico’s geïdentificeerd kunnen worden. In samenspraak met 

Iter Fidelis heeft de combinatie besloten dat deze criticality tot stand komt door middel van een Risk Priority 

Number (RPN). Deze komt op de volgende wijze tot stand: 

 

Het risico met de hoogste RPN is het meest urgent om te beheersen omdat deze de grootste bedreiging vormt 

voor de totstandkoming van de value van het project BBGF. Met deze RPN definitie, geven de resultaten van de 

FMECA meer informatie dan alleen strikt noodzakelijk is om als input te kunnen dienen voor een RAM analyse. 

De doelstelling omgeving is tenslotte de enige doelstelling die informatie geeft over de RAM prestaties. Een 

totaal overzicht van de resultaten, waarbij de meest kritische risico’s het hoogste RPN getal hebben, is 

weergegeven in bijlage 11.  

Over de resultaten van hoofdstuk 1 tot en met 3 is een analyse uitgevoerd. Deze analyse heeft geresulteerd in 

beantwoording van hoofdvraag 4. Om deze vraag te beantwoorden, moeten er conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd worden. Deze conclusies en aanbevelingen zijn gesplitst in algemene en project specifieke 

conclusies en aanbevelingen. Met deze conclusies en aanbevelingen kan de FMECA methodiek verder 

ontwikkeld worden. 

Algemene conclusies 

Een generieke conclusie die getrokken kan worden is dat het projectspecifiek maken van de FMECA methodiek 

erg belangrijk is voor de kwaliteit van resultaten van de FMECA. In elke FMECA is de beschikbare data, de 

beschikbare kennis, het gewenste detailniveau verschillend. Het is geen standaard product dat, met de 

vormgeving zoals toegepast op het project BBGF, op elke situatie toegepast kan worden. Elk project zal ook 

daadwerkelijk als een project benaderd moeten worden waarbij gekeken moet worden wat als value is 

aangewezen en hoe de risico’s verbonden zijn met de value. Ook de inventarisatiewijze moet project specifiek 

bepaald worden. 

Project specifieke conclusies 

Een conclusie die getrokken kan worden, op basis van het project BBGF, is dat het managen van het proces van 

informatievergaring, indien er geen databases met harde onderhoudsdata voor handen zijn, crusiaal is.. De 

experts zijn vaak beperkt beschikbaar hetgeen de interviewer dwingt efficiënt met de tijd om te gaan. Ook 

moet er gekeken worden of de experts in staat zijn om de risico’s te inventariseren en te waarderen waarvan 

de faseoorzaak in een andere fase of technische discipline ligt. Indien dit niet het geval is, moet er een extra 

interview ingepland worden met een expert die hierop aanvullend is. Het beste zou zijn om intersubjectiviteit 

te realiseren, door interviews met meerdere experts uit verschillende fasen te houden in een ronde. Op deze 

wijze wordt discussie gestimuleerd en wordt een breder gedragen visie gerealiseerd.  

De andere conclusie die getrokken wordt is dat de dynamiek van een concurrentie gerichte dialoog  er voor 

zorgt dat in het begin van het project nog niet duidelijk is welke data voorradig is en wat als value aangewezen 

wordt door de opdrachtgever. Dit maakt het lastig om de uit te voeren FMECA vorm te geven en  de 

bijbehorende doelstellingen te formuleren om op deze manier tot een inventarisatie te komen van de risico’s 

die deze value bedreigen. De kaderstellende documentatie van ProRail biedt houvast in het vormgeven en 

uitvoeren van de FMECA maar resulteert tevens in reeds gemaakte keuzes en behoefte tot verduidelijking. 

Voor deze reeds gemaakte keuzes kon een verzoek tot wijziging (VTW) ingediend worden bij ProRail, hetgeen 

ProRail kon accepteren of niet. Dit resulteert in proces- en informatie onzekerheid. Deze proces- en informatie 

onzekerheid vermindert de beheersbaarheid van de uit te voeren analyse voor Iter Fidelis. 
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Een ander gevolg hiervan is dat bepaalde facetten van de vormgeving en uitvoering van de FMECA onderbelicht 

zijn gebleven binnen deze opdracht. De doelstellingen waren reeds vastgesteld en hoefden daarmee niet meer 

opgesteld te worden. Dit hoeft niet het geval te zijn bij toekomstige FMECA’s. Het is van belang voor Iter Fidelis 

om deze kennis te vergaren om toekomstige FMECA’s zo goed mogelijk projectspecifiek te kunnen maken, en 

bij aanvang van de opdracht kritisch te kijken naar de doelstellingen, die in de uitvraag zijn geformuleerd 

Een andere conclusie die getrokken wordt, is dat de data die verkregen is met de interviews met de experts van 

de combinatie, niet zonder meer toepasbaar is voor andere projecten. Door een gebrek aan intersubjectiviteit 

bij deze interviews en een gebrek aan harde data vanuit de combinatie of ProRail, kan deze data dienen om 

gevoel te krijgen op faalvormen, faaloorzaken en het verbanden tussen de objecten en de te vervullen functies 

van het te realiseren project. Het kan dus dienen als een eerste oriëntatie op een spoorwegconstructie.  

Algemene aanbevelingen 

De algemene aanbevelingen die gedaan worden aan Iter Fidelis, betreffen de volgende: 

1. Het verdient aanbeveling voor Iter Fidelis om te beginnen met het verzamelen van data ten aanzien van 

faalvormen, faaloorzaken, faalintervallen (voor bepaling kans van optreden) mogelijk lokale en eind 

effecten, beheersmaatregelen en detectiewijze van objecten en elementen in een database. Als deze 

informatie beschikbaar is binnen Iter Fidelis verkleint dit de afhankelijkheid van de opdrachtgever en/of 

opdrachtnemer in een project en vergroot dit daarmee de beheersbaarheid en de kwaliteit van de uit te 

voeren FMECA. Vanuit dit licht bekeken is het dan ook raadzaam om te inventariseren welke data, maar 

ook ervaring, beschikbaar is binnen de Oxand Group SA; 

2. Het verdient aanbeveling voor Iter Fidelis, indien zich hiertoe een gelegenheid voordoet,  om aan die kant 

van de tafel te komen zitten waar de data zit. Op deze wijze zal Iter Fidelis ook die partijen beter kunnen 

bedienen die geen beschikking hebben over data. De data met betrekking tot faalvormen, faaloorzaken en 

faalintervallen is, in het geval van het project BBGF, in het bezit van ProRail en als Iter Fidelis toegang wil 

krijgen tot deze data voor het opbouwen van de database, zal dit eerder mogelijk zijn als Iter Fidelis aan de 

opdrachtgevende kant van de tafel zit. Op deze wijze kan Iter Fidelis toekomstige klanten vanuit de markt 

beter bedienen. 

Project specifieke aanbevelingen 

De project specifieke aanbevelingen die gedaan worden aan Iter Fidelis, betreffen de volgende: 

1. Voor een volgende offerte verdient het de aanbeveling om nader stil te staan bij de databehoefte en 

databeschikbaarheid. De eerste vraag bij een verzoek vanuit een opdrachtgever of opdrachtnemer voor 

een FMECA heeft dan betrekking op welke informatie er beschikbaar is ten aanzien van faalvormen, 

faaloorzaken, lokale en eindeffecten, faalintervallen (voor bepaling kans van optreden), 

beheersmaatregelen en detectiewijze van de objecten en elementen en welke mogelijkheden er zijn om 

deze projectspecifieke kennis te verkrijgen; 

2. Als de noodzakelijke data niet beschikbaar is bij de opdrachtnemer, dan moet Iter Fidelis in de offerte het 

voorstel doen om ook met de opdrachtgever aan tafel te gaan zitten. Op deze manier heeft Iter Fidelis een 

grotere kans de noodzakelijke informatie te verkrijgen en begeleidt Iter Fidelis de opdrachtnemer in de 

uitvraag door de opdrachtgever. Op deze manier kan Iter Fidelis van extra toegevoegde waarde zijn voor 

de opdrachtgever of opdrachtnemer en kan, naar verwachting, tot FMECA resultaten leiden die beter 

aansluiten op de behoefte van de opdrachtnemer of de opdrachtgever. 

3. Een hierbij aansluitende aanbeveling wat betreft de databehoefte van Iter Fidelis.  heeft betrekking op de 

communicatie met de opdrachtgever. Het verdient aanbeveling dat Iter Fidelis met de opdrachtgever en/of 
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opdrachtnemer communiceert welke data Iter Fidelis wel en niet beschikbaar heeft en welke data 

daarmee nog nodig is om tot een FEMCA te kunnen komen. Op deze wijze wordt er afstemming bereikt 

over de uit te voeren analyse, de wederzijdse inbreng en het beoogde resultaat van deze analyse; 

4. In geval van het niet beschikbaar zijn van benodigde data als input voor de analyse, is het raadzaam om de 

interviews uit te voeren met meerdere experts uit verschillende fasen om intersubjectiviteit te realiseren. 

Dit verlaagt het subjectieve karakter van een interview en verhoogt daarmee de waarde van de data en 

daarmee de kwaliteit van de analyse; 

5. Iter Fidelis kan de data die is verzameld in het project BBGF gebruiken om een algemene oriëntatie te 

krijgen op de werking van spoorwegconstructies maar moet deze, in de huidige staat, nog niet gebruiken 

als input voor volgende FMECA’s. Daarvoor heeft de input vanuit de interviews een te kleine grondslag op 

basis van intersubjectiviteit of harde data en zal eerst een validatie moeten plaatsvinden. Dit zou kunnen 

door de data van het project BBGF alsnog te valideren met behulp van harde data uit databases van 

ProRail of deze data te valideren op basis van intersubjectiviteit van de experts. 
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1 Projectkader 

1.1 Projectinleiding 

De GWW sector bevindt zich in een turbulente periode waarbij de overheid steeds meer aan de markt laat,  de 

omvang van de projecten steeds groter wordt en er een herverdeling van de verantwoordelijkheden 

nagestreefd wordt. De publieke partijen, van oudsher de partij die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur, 

proberen de herverdeling te realiseren door steeds meer geïntegreerde contracten in de markt zetten. De 

geïntegreerde contractvorm kenmerkt zich door systeemintegratie, door middel van het functioneel opstellen 

van vraagspecificaties, en levenscyclusintegratie. 

De levenscyclusintegratie houdt in dat de opdrachtgever niet meer één contract in de markt zet voor één fase. 

De ontwerp-, realisatie-, onderhoud- en sloopfase, en eventueel de financiering hiervan, worden volledig of 

gedeeltelijk geïntegreerd in één contract. Voorbeelden hiervan zijn de Design & Construct, Design-Build-

Maintain en Design-Build-Finance-Maintain contracten. Door deze levenscyclusintegratie in de 

contractvormen, worden marktpartijen geprikkeld om tijdens de ontwerpfase uitspraken te doen over, en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de performance van het op te leveren systeem, en de wijze waarop 

beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven. Ook loont het in deze contractvormen 

om investeringen in de ontwerp- en/of realisatiefase in de realisatie- en/of de beheersfase terug te verdienen. 

Een systeembenadering op basis van optimalisatie van levenscycluskosten wordt op deze wijze vanuit 

commercieel oogpunt interessant. 

Het functioneel specificeren houdt in dat de opdrachtgever niet meer zegt wat er gebouwd moet worden en 

hoe dat er uit moet zien, maar welke functies het object dat gebouwd wordt moet vervullen en welk 

prestatieniveau het moet leveren. In de vraagspecificaties van de publieke opdrachtgevers staan de eisen 

functioneel omschreven. Het aantal vaststaande ontwerpeisen wordt tot een minimum beperkt, waardoor de 

functies die het object moet uitvoeren nog steeds door verschillende oplossingsmogelijkheden ingevuld 

kunnen worden. Op deze wijze hebben de opdrachtnemers meer ruimte gekregen om ontwerpkeuzes te 

maken en te innoveren. Al met al hebben de opdrachtnemers met deze nieuwe manier van aanbesteden door 

de publieke opdrachtgevers in nieuwe en meer opzichten de mogelijkheid zich van elkaar te onderscheiden en, 

vanuit het oogpunt van levenscyclus van infrastructuur, meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever. Wat 

als waarde gekenmerkt wordt door de opdrachtgever, opdrachtnemer of een combinatie van beide, is in deze 

zeer relevant aangezien het aanbestedingsdossiers van de opdrachtnemer uiteindelijk beoordeeld wordt door 

de opdrachtgever. Een manier om waarde, of value, te definiëren is: 

 (Thomson, Austin, Devine-Wright, & Mills, 2003) 

Voor deze definitie is het van belang hoe benefits en sacrifices gedefinieerd worden om te komen tot value. 

Hier wordt in de inleiding niet verder op ingegaan. 

Met deze nieuwe manier van aanbesteden ontstaan er echter ook nieuwe problemen voor de opdrachtnemers 

binnen de GWW sector. Het eerste probleem dat ontstaat, komt voort uit de beheersing van risico’s die bij de 

geïntegreerde contacten horen. Met de oude vertrouwde RAW-bestekken staat het ontwerp reeds voor 99% 

vast en weten de opdrachtnemers exact wat ze moeten bouwen. De scope van een dergelijk project strekt zich 

alleen uit over de realisatiefase. De risico’s blijven tot deze fase beperkt en met deze risico’s zijn de 

opdrachtnemers bekend. Met de geïntegreerde contracten komen er echter ook risico’s uit andere fases naar 

voren die geïnventariseerd en beheerst moeten worden. Deze risico’s zijn nieuw voor de opdrachtnemers en 

ook van een ander, te weten procesmatig, karakter. Hiermee komt ook de rol van procesmanager steeds meer 

voor rekening van de opdrachtnemer. 
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Een tweede probleem dat ontstaat, wordt veroorzaakt door het functioneel specificeren in plaats van object 

gericht specificeren. De opdrachtnemers binnen de GWW sector zijn gewend om de risico’s te bepalen aan de 

hand van de objecten in het voorgeschreven ontwerp. Bij de geïntegreerde contracten moet het ontwerp 

echter gemaakt worden door de opdrachtnemers. De opdrachtnemers krijgen daarbij keuzevrijheid maar deze 

is niet vrijblijvend. Ze moeten tijdens dit ontwerpproces aantonen dat hun ontwerp de functies en functionele 

eisen dekt uit de vraagspecificaties. Voor het inventariseren van de risico’s heeft dit tot gevolg dat het niet 

meer alleen gaat om het falen van objecten, maar om welk gevolg dit falen heeft op het vervullen van de 

functies en het dekken van de functionele eisen tijdens de levenscyclus van het te realiseren project. Met het 

leggen van deze koppeling bestaat tot op heden in de markt weinig tot geen ervaring. 

Kortom, met de introductie van geïntegreerde contracten door de publieke opdrachtgevers, staan de 

opdrachtnemers voor een enorme uitdaging. 

1.2 Iter Fidelis B.V 

Hans de Jonge, Sander Sieswerda en Edwin Timmer hebben, in samenwerking met het Franse bedrijf Oxand 

SA., met het oprichten van Iter Fidelis op 1 maart 2008 ingespeeld op deze veranderende markt. Gezamenlijk 

zagen deze partijen mogelijkheden op het gebied van infrastructureel asset management  en de centrale rol 

die, in de visie van Iter Fidelis, risicobeheersing hierin moet innemen. Dit heeft geresulteerd in Risicogestuurd 

Asset Management als benaderingwijze van de veranderende markt 

1.2.1 De Iter Fidelis filosofie 

De filosofie van Iter Fidelis ten aanzien van infrastructureel asset management is dat waardecreatie kan 

plaatsvinden door integraal beheer van de keten. Men wil dit bereiken door op het gebied van 

systeemoriëntatie over de grenzen van de betrokken vakdisciplines te kijken en voor de levenscyclusoriëntatie 

over de verschillende fasen van het bouwproject heen,  waarbij de focus ligt een optimale performance van de 

assets gedurende de gehele levenscyclus. Volgens de filosofie van Iter Fidelis is er daadwerkelijk sprake van 

waardecreatie als de te beheren infrastructuur, ten minste doet wat het moet doen, en dat met een (bij 

voorkeur vooraf) nader te bepalen kwaliteit (Iter Fidelis, 2008a) Iter Fidelis geeft invulling aan haar visie op 

infrastructureel asset management volgens PASS 55-1. Hierin staat de volgende definitie van asset 

management 

Systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally manages its 

assets, and their associated performance, risks and expenditures over their lifecycle for the purpose of 

achieving its organizational strategic plan  (The Institute Of Asset Management, 2004) 

De fysieke assets staan echter voor één categorie van assets die 

gemanaged moeten worden om het strategische plan van de 

organisatie re realiseren. De andere categorieën assets zijn het 

personeel, de informatie, de niet-tastbare en financiële assets. De 

categorie fysieke assets is ontegenzeggelijk gekoppeld aan de 

andere categorieën van assets. In PASS 55-1 staat echter de 

fysieke asset centraal. De focus ligt daarmee op de impact van de 

andere categorieën assets op de fysieke assets. In figuur 1 is 

grafisch de fysieke assets centraal weergegeven. 

Figuur 1: Scope en organisatie context van de fysieke assets in relatie tot de 

andere kritische categorieën assets (The Institute Of Asset Management, 2004) 
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De gedachtegang achter figuur 1 is dat de business omgeving van invloed is op de personele, de informatie, de 

niet-tastbare en de financiële assets. Deze invloeden moet geïnventariseerd worden. De personele, de 

informatie, de niet-tastbare en financiële assets moeten vervolgens beheerst worden in hun invloed op de 

fysieke assets. Op deze wijze kan de performance van de fysieke assets gecontroleerd en gerealiseerd worden.  

1.2.2 Het Iter Fidelis perspectief 

De filosofie van Iter Fidelis vertaalt zich in een perspectief op de markt zoals weergegeven in figuur 2. In dit 

figuur zijn drie startniveaus benoemd van asset management zoals Iter Fidelis B.V dit ziet, te weten ConceptIF, 

ImplementIF en SupportIF. Deze drie startniveaus hebben allen een andere focus. Hierbij wordt over 

techniekvelden heen gekeken, maar ook over de verschillende fasen van de levenscyclus. Dit houdt in dat Iter 

Fidelis B.V in staat is om asset management in verschillende fasen en op verschillende niveaus aan te bieden 

aan marktpartijen die Iter Fidelis benaderen voor een opdracht.  

1.2.2.1 De Iter Fidelis dienstniveaus 

Iter Fidelis wil zich breed 

positioneren ten aanzien 

van het infrastructurele 

asset management. Om dit 

te bereiken heeft Iter 

Fidelis drie dienstniveaus 

geformuleerd waarmee Iter 

Fidelis haar potentiële 

opdrachtgevers kan 

ondersteunen in het 

beheren en onderhouden 

van hun assets. Welke 

dienstniveaus dit zijn en 

hoe deze zicht tot elkaar 

verhouden staat in figuur 2 

weergegeven.  

Om daadwerkelijk invulling te geven aan deze dienstniveaus, zijn er meerdere activiteiten geformuleerd om 

deze dienstniveaus daadwerkelijk aan haar klanten aan te kunnen bieden. Het gaat hierbij om de volgende 

activiteiten bij de drie dienstniveaus: 

ConceptIF 

Deze dienst is gericht op het conceptualiseren van asset management voor de opdrachtgever.  

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het omzetten van visies en plannen in een asset management strategie 

en de inrichting en effectiviteit van de organisatie ten aanzien van asset management (Iter Fidelis, 2008c). 

ImplementIF 

Binnen deze dienst zijn de activiteiten gericht op de succesvolle invoering van asset management bij de 

opdrachtgever:  op basis van risico management systemen voor de assets, het uitvoeren van systems 

engineering, om de assets, de functies en eisen die eraan gesteld worden in onderlinge samenhang uiteen te 

rafelen en het analyseren van risico’s met betrekking tot de prestaties van de assets, zijn voorbeelden van 

diensten en activiteiten binnen het dienstniveau ‘implementIF’ (Iter Fidelis, 2008d). 

Figuur 2: Business and Market Approach Iter Fidelis (Iter Fidelis, 2008b) 
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SupportIF 

Binnen deze dienst zijn de activiteiten gericht op het daadwerkelijk inhoudelijk ondersteunen van de 

opdrachtgever bij specifieke vraagstukken. Het inrichten van een risicomanagement systeem, het uitvoeren 

van risicoanalyses en het opzetten van onderhoudsmanagement en planningen (Iter Fidelis, 2008e). 

1.2.3 De ontwikkeling van Iter Fidelis B.V 

Iter Fidelis is een bedrijf dat volop in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door te werken 

vanuit het basisprincipe dat het aan te leveren product altijd projectspecifiek gemaakt moet worden. Door de 

nieuwe context van de markt en de daarbij behorende opdrachten, de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de 

dienstverlening van Iter Fidelis B.V bij elkaar te brengen, ontstaat de mogelijkheid om tot risicogestuurd Asset 

Management voor de opdrachtgever of de opdrachtnemer te komen. 

Met het invullen van deze activiteiten dekt Iter Fidelis B.V de verschillende categorieën  assets die gemanaged 

moeten worden op hun impact op de fysieke assets volgens PASS 55-1 (The Institure Of Asset Management, 

2004) en staat het beheer van de fysiek assets vanuit een specifieke visie centraal. 

1.2.4 De ambitie van Iter Fidelis 

Voor de ontwikkeling moet er eerst gekeken worden welke ambitie Iter Fidelis heeft en waar het naar toe wil 

groeien. Iter Fidelis verwoordt haar missie in het businessplan (Iter Fidelis, 2008b) als volgt: 

In 2010 Iter Fidelis will be leading in Infrastructure Asset Management for asset managers operations managers 

in Holland, with 4 millions of turnover 

De ambitie die in dit zelfde document door en voor Iter Fidelis uitgesproken wordt is ‘om op te treden als top 

asset managers voor de fysieke infrastructuur’. Dit betekend dat Iter Fidelis, volgens de eigen omschreven visie 

op asset management, topadvies wil leveren op de verschillende dienstniveau’s ConceptIF, ImplementIF en 

SupportIF. In de scope van dit onderzoek, SupportIF, houdt dit in dat de analyse methodieken die 

ondersteunend zijn op dit dienstniveau, helemaal helder moeten zijn om als top asset managers op te kunnen 

treden. Om dit te kunnen met de FMECA methodiek, moeten er ontwikkelpunten geïdentificeerd worden op 

basis van de uitgevoerde analyse op het project BBGF. 

1.2.5 Iter Fidelis binnen Oxand Group SA 

Iter Fidelis is onderdeel van de Oxand Group SA. De Oxand Group SA op zichzelf, maakt deel uit van het Franse 

bedrijf Electricité de France (EDF). De Oxand Group SA heeft diverse departementen in Europa en twee 

vestigingen in Noord-Amerika. Grafische is dit weergegeven in figuur 3: 

 

Figuur 3: Iter Fidelis binnen de Oxand Group SA 
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Iter Fidelis neemt een bijzondere plaats in binnen de Oxand Group SA. Iter Fidelis is een op zichzelf staand 

bedrijf waarin de Oxand Group SA gezamenlijk met de Nederlands partners aandeelhouder is, te weten Hans 

de Jonge, Sander Sieswerda en Edwin Timmer.  

1.3 Het project Bovenbouw Hanzelijn Greenfield 

ProRail heeft in het tweede kwartaal van 2008 de aanbesteding van de bovenbouw van het traject Lelystad – 

Zwolle, beter bekend onder de naam project Bovenbouw Hanzelijn Greenfield (BBGF), uitgeschreven. De 

combinatie DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. heeft zich gemeld als gegadigde voor dit, als Design 

and Construct in de markt gezette, contract. De tracékaart van het project BBGF is weergegeven in bijlage 1. 

ProRail heeft het project BBGF als Design and Construct contract uitgeschreven waarbij het proces ingericht is 

als een concurrentiegerichte dialoog (ProRail, 2008). Op het moment van aanvang bevindt deze 

concurrentiegerichte dialoog zich in de overlegfase. In deze overlegfase zijn zes algemene overlegronden 

ingepland waarbij in elke ronde ook specialisten overleggen aangevraagd kunnen worden met betrekking tot 

de verschillende technische disciplines of onderdelen van het aanbestedingsdossier. Eén van deze onderdelen 

van het aanbestedingsdossier is een FMECA dossier dat volgens het stramien van appendix 6 van de 

opdrachtomschrijving (ProRail, 2008) vorm gegeven moet worden. Appendix 6 van de opdrachtomschrijving is 

in dit rapport te vinden als bijlage 2. 

Dit FMECA dossier zal gevuld moeten worden door het uitvoeren van een FMECA. De uitvraag van ProRail 

verlangt het in kaart brengen van de relatie tussen de productlevenscyclus en de proceslevenscyclus (ProRail, 

2008). Dit houdt in dat in kaart gebracht moet worden welk effect falen van objecten heeft op het 

prestatieniveau van totale systeem op de functies die het systeem moet vervullen. Daarmee treedt ProRail op 

als launching customer naar de opdrachtnemers die zich willen inschrijven. 

1.3.1  Betrokken rollen en partijen 

Het is van belang de rollen te identificeren die een rol spelen in de totstandkoming van het project BBGF en de 

rol van de onderzoeker hierin. De te onderscheiden rollen en de partijen die deze rollen invullen, staan 

weergegeven in figuur 4. 

 

Figuur 4: overzicht van de rollen en de partijen die deze rollen invullen 

Het waterval schema van figuur 4 geeft tevens aan welke partijen kaderstellend zijn voor welke partijen. De 

reiziger is kaderstellend voor de ProRail omdat deze een systeem wil dat zo goed mogelijk aansluit op de 

wensen van de reiziger. ProRail is op haar beurt kaderstellend voor de combinatie door middel van de gekozen 

contractvorm en haar wijze van uitvragen. De combinatie is vervolgens kaderstellend voor Iter Fidelis in de 

opdracht die de combinatie aan Iter Fidelis heeft gegeven. Aan het einde van het model is Iter Fidelis 

kaderstellend voor de onderzoeker, te weten de auteur.  
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Dit kaderstellend karakter is van belang omdat de kaderstellende partij bepaalt op het moment dat er 

beslissingen genomen moet worden. Voor het onderzoek is het tevens van belang om te bepalen welke partij 

er gemachtigd is om beslissingen te nemen. 

1.3.2 Opdracht Iter Fidelis 

Voor het leggen van een relatie tussen de productlevenscyclus en de proceslevenscyclus voor het project BBGF, 

heeft de combinatie Iter Fidelis benaderd om de FMECA vorm te geven en uit te voeren. Dit houdt in dat 

binnen de FMECA een verband gelegd moet worden tussen de functies die het systeem moet vervullen, de 

objecten die deze functies moeten vervullen en de invloed van objecten die falen op het vervullen van deze 

functies. Iter Fidelis heeft vervolgens een voorstel aan de combinatie gedaan, waarin de ontwerp en uitvoer 

van de FMECA verwerkt is. Dit voorstel is geaccepteerd en is te vinden als bijlage 3. Uit dit voorstel is de 

onderzoeksopdracht van de onderzoeker voortgekomen. 

1.3.3 Scope opdracht binnen Iter Fidelis 

Binnen het Iter Fidelis perspectief, blijkt de opdracht te gaan om het uitvoeren van een risicoanalyse, hetgeen 

terug te vinden is binnen het dienstniveau SupportIF. Het betreft hier geen conceptualisering van een strategie 

om tot Asset Management te komen en ook geen implementering van een Asset Management strategie. Het is 

sec een analyse die gedaan moet worden om te bepalen hoe de objecten kunnen falen in het vervullen van hun 

functie en het dekken van de functionele eisen. 

Volgens de filosofie van Iter Fidelis is er daadwerkelijk sprake van waardecreatie als de te beheren 

infrastructuur, ten minste doet wat het moet doen, en dat met een (bij voorkeur vooraf) nader te bepalen 

kwaliteit (Iter Fidelis, 2008a). Middels deze analyse wordt er gekeken welke risico’s de proceslevenscyclus 

bedreigen en hoe de relatie ligt tot de productlevenscyclus. Met beheersmaatregelen kan er voor gezocht 

worden dat de infrastructuur doet wat het moet doen en er dus waardecreatie kan plaatsvinden, volgens de 

definitie van Iter Fidelis. 
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2 Conceptueel ontwerp 

De huidige problematiek zoals weergegeven voor de combinatie vertaalt zich in een probleemstelling. Vanuit 

deze probleemstelling kan er vervolgens een doelstelling bepaald worden waarin staat welke bijdrage dit 

onderzoek levert aan de probleemstelling. Om te bepalen hoe men deze doelstelling kan realiseren moet men 

zich afvragen welke vraag of vragen en/of deelvragen er beantwoord dienen te worden om deze doelstelling te 

realiseren (Verschuren & Doorewaard, 2005). 

2.1 Probleemstelling 

De probleemstelling voor dit onderzoek dat voorkomt uit de omschreven problematiek, luidt als volgt: 

De combinatie van DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. moet risico’s inventariseren op basis van een 

functionele vraagspecificatie vanuit ProRail, die het functioneren van het project BBGF bedreigen. Dit is een 

nieuwe vraag voor de combinatie.  

2.2 Doelstelling 

Iter Fidelis is benaderd om de risico’s te inventariseren, die het functioneren van het project BBGF bedreigen, 

en daarmee de probleemstelling voor de combinatie te overwinnen. Dit vertaalt zich in een opdracht voor Iter 

Fidelis, hetgeen resulteert in een doelstelling voor het uit te voeren onderzoek. Onderdeel hiervan is het 

leereffect voor Iter Fidelis. De doelstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de risico’s die de functionaliteit van het project BBGF 

bedreigen en het vormgeven van een FMECA dossier, door het vormgeven en uitvoeren van een FMECA voor 

de combinatie DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. door Iter Fidelis. Hierop moet gereflecteerd 

worden en moeten ontwikkelpunten, conclusies aanbevelingen worden aangereikt aan Iter Fidelis voor verder 

ontwikkeling van de FMECA methodiek. 

2.3 Onderzoeksmodel 

Een onderzoeksmodel is een visuele weergave van het onderzoek en draagt in belangrijke mate bij aan het 

verkrijgen van inzicht, en geeft een overzicht van wat er in een onderzoek moet gebeuren, waaruit met name 

de dynamiek naar voren komt die er in besloten ligt (Verschuren & Doorewaard, 2005). 

Volgens het stappenplan van Verschuren en Doorewaard (2005) komt het onderzoeksmodel op de volgende 

wijze tot stand: 

Doel 

De technische risico’s inventariseren. 

Onderzoeksobject(en) 

Het inrichten en uitvoeren van een FMECA. 

Aard optiek 

Middels het uitvoeren van een FMECA moeten de (kritische) technische risico’s naar voren komen die het 

functioneren van het project BBGF bedreigen op de doelstellingen zoals gedefinieerd in de vraagspecificaties 

van de (sub)systemen en de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever ProRail. 

Ingrediënten 

Kernbegrippen   Doelstellingen opdrachtgever     
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    Opdrachtomschrijving project BBGF (ProRail, 2008)   

    Vraagspecificaties (sub) systemen project BBGF    

    Risico’s         

    FMECA                     

Theoretisch kader  Theorieën over FMECA’s      

    NEN norm FMECA  (CENELEC, 2006)    

    Theorieën met betrekking tot value 

Visualisering 

 

Figuur 5: onderzoeksmodel inventarisatie technische risico’s ontwikkelpunten, conclusies en aanbevelingen 

Verwoording 

(a) Het onderzoekskader bestaat uit het theoretisch kader en het projectinformatie kader, waarbij het 

theoretische kader bestaat uit theorie over value en de FMECA NEN-norm. Het projectinformatie kader bestaat 

uit de vraagspecificatie van het systeem, de aanbestedingsleidraad, de vraagspecificaties van de subsystemen 

en de nota van inlichtingen. Op basis van dit onderzoekskader moet een vormgeving tot stand komen van de 

uit te voeren FMECA. 

(b) De verschillende subsystemen worden geanalyseerd met behulp van de vormgegeven FEMCA. Dit wordt 

gerealiseerd door de FMECA daadwerkelijk uit te voeren. Op systeemniveau wordt er een inventarisatie 

gemaakt van de technische risico’s. 

(c) Er wordt een analyse gemaakt waaruit blijkt welke risico’s er aangewezen kunnen worden als kritische 

risico’s voor het project Bovenbouw Hanzelijn Greenfield.  

(d) Uit dit volledig doorlopen proces, moeten ontwikkelpunten geïdentificeerd worden voor Iter Fidelis zodat 

deze gebruikt kunnen worden voor verdere ontwikkeling van de FMECA voor toekomstig gebruik. 
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Dit leidt tot het volgende vereenvoudigde onderzoeksmode, zoals weergegeven in figuur 6, dat gebruikt zal 

worden voor structurering van de volgende hoofdstukken. 

 

Figuur 6: verkort onderzoeksmodel 

2.4 Vraagstelling 

Uit de gestelde probleemstelling, doelstelling en onderzoeksmodel valt een vraagstelling te formuleren. Deze 

vraagstelling zal, gezien de belangen voor de combinatie en Iter Fidelis, bestaan uit vier hoofdvragen met 

daarbij behorende deelvragen. De hoofdvragen die voor de combinatie van belang zijn voor het oplossen van 

de gestelde probleemstelling door het realiseren van de doelstelling, zijn de volgende drie: 

Hoofdvraag 1 Op welke wijze moet de uit te voeren FMECA voor het project BBGF vorm gegeven  worden op 

basis van de vraagspecificaties, de opdrachtomschrijving en de theorie over FMECA en de 

theorie over value, zodat men inzicht krijgt in de risico’s die het presteren van het systeem op 

de doelstellingen van ProRail bedreigen? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 1.1 Wat is de scope van de FMECA? 

Deelvraag 1.2 Wat is een FMECA en hoe moet deze er uit zien voor het project BBGF? 

Deelvraag 1.3 Op welke wijze komt value tot stand en hoe moet deze gedefinieerd worden binnen het project 

BBGF? 

Deelvraag 1.4 Welke doelstellingen heeft ProRail voor het systeem van het project BBGF en aan welk 

prestatieniveau moeten deze doelstellingen voldoen? 

De tweede hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 2 Welke technische risico’s komen er voor het project BBGF naar voren, wanneer een opgestelde 

FMECA voor de verschillende subsystemen wordt uitgevoerd, die het presteren van het 

systeem op de doelstellingen van ProRail bedreigen? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 2.1 Wat is een technisch risico? 

Deelvraag 2.2 Welke technische risico’s komen er uit de uit te voeren FMECA naar voren voor de 

verschillende subsystemen? 

De derde hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 3 Welke risico’s uit de uitgevoerde FMECA, die het presteren van het systeem op de 

doelstellingen van ProRail bedreigen, kunnen worden aanwezen als kritisch? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 
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Deelvraag 3.1 Op welke wijze wordt vastgesteld of een risico kritisch is? 

Deelvraag 3.2 Welke partij in de projectcontext bepaalt wanneer een risico kritisch is? 

Zoals reeds in paragraaf 1.2.2 te lezen is, is er voor Iter Fidelis ook een belang buiten het goed uitvoeren van de 

opdracht voor de combinatie. Dit is het verder ontwikkelen van het klantspecifiek maken van de FMECA als 

product. Dit leereffect is van belang voor Iter Fidelis. Hieruit ontstaat de laatste hoofdvraag: 

Hoofdvraag 4 Op welke wijze kan Iter Fidelis, op basis van de voor de combinatie uitgevoerde FMECA, het 

product FMECA verder ontwikkelen voor toekomstige toepassing van deze tool? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 4.1 Welke ontwikkelpunten komen er vanuit de voor de combinatie uitgevoerde FMECA naar 

voren voor Iter Fidelis? 

Deelvraag 4.2 Welke conclusies en aanbevelingen kunnen Iter Fidelis aangereikt worden ten aanzien van  een 

toekomstig uit te voeren FMECA? 

2.5 Kernbegrippen 

Volgens Verschuren en Doorewaard (2005) is het van belang om er zorg voor te dragen dat de kernbegrippen 

duidelijk omkaderd en afgebakend zijn. Daarvoor is het van belang om aan te geven wat er met deze 

kernbegrippen bedoelt wordt. Dit houdt in dat er aangegeven moet worden wat bij de definiëring van het 

kernbegrip wel meegenomen wordt in de definitie en wat niet. Hiervoor moeten eerst de kernbegrippen 

bepaald worden. 

Kernbegrippen 

De kernbegrippen binnen dit onderzoek zijn de volgende: 

• Project BBGF 

• FMECA 

Stipulatieve definitie van de kernbegrippen 

De stipulatieve definities staan weergegeven in figuur 

7  

                   Figuur 7: stipulatieve definiëring 
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Door middel van de stipulatieve definities is weergegeven welke definitiestelling er voor dit onderzoek gekozen 

wordt voor de verschillende kernbegrippen. Het kader, dat hierdoor werkt als afbakening tijdens het 

onderzoek, geeft aan welke aspecten van de verschillende kernbegrippen meegenomen worden en welke 

kernbegrippen niet.  

2.6 Onderzoeksstrategie 

Voor de verschillende hoofd- en deelvragen is het van belang om een onderzoekstrategie te formuleren. Deze 

onderzoeksstrategie is van belang om er voor te zorgen dat de vragen helder en eenduidig beantwoord worden 

en ook de weg naar het beantwoorden van deze vragen duidelijk is. Verschuren en Doorewaard (2005) 

omschrijven een vijftal mogelijk onderzoeksstrategieën, te weten: 

• Een survey 

• Een experiment 

• Een casestudy 

• Een gefundeerde theoriebenadering 

• Een bureauonderzoek 

Voor dat er onderzoeksstrategieën bepaald kunnen worden voor de hoofd- en deelvragen, moeten er 

onderzoeksbreed echter eerst een aantal kernbeslissingen genomen worden. 

2.6.1 Kernbeslissingen 

Volgens Verschuren en Doorewaard (2005) zijn er drie kernbeslissingen die er genomen moeten worden die 

gezamenlijk een kader scheppen. Bij deze drie kernbeslissingen staan er telkens twee mogelijkheden tegenover 

elkaar waarbij er een balans gevonden moet worden tussen deze mogelijkheden. Deze drie kernbeslissingen 

zeggen enerzijds iets over het onderzoek maar ook de kwaliteiten en voorkeuren van de onderzoeker zelf zijn 

in deze belangrijk. Met behulp van de kernbeslissingen kunnen de onderzoeksstrategieën bepaald worden voor 

de hoofd- en deelvragen. De drie genoemde kernbeslissingen zijn: 

• Breedte versus diepgang 

• Kwantitatief onderzoek versus kwalitatief onderzoek 

• Empirische onderzoek versus bureauonderzoek 

Een onderzoek dat breed is opgezet houdt in dat het grootschalig is aangepakt waardoor generalisering van de 

resultaten mogelijk is. Dit beperkt echter de mogelijkheid voor diepgang, detaillering, complexiteit en een 

sterke onderbouwing met een minimum aan onzekerheid (Verschuren & Doorewaard, 2005). Het resultaat van 

dit onderzoek, een technische risico inventarisatie, gaat specifiek over het project BBGF waarbij juist 

diepgaande, gedetailleerde en complexe resultaten gevraag is. Doordat het project zich nog in de 

onderhandelingsfase bevindt, en het ontwerp zich dus op niveau van voorlopig ontwerp bevindt, is er behoefte 

aan zo gedetailleerde resultaten als mogelijk op dit moment. Deze kunnen als input dienen voor eventuele 

ontwerp trade-offs waarmee ontwerpoptimalisatie gerealiseerd kan worden. Daarbij heeft het onderzoek ook 

niet als doel generieke kennis te generen. Ook de onderzoeker heeft een voorkeur voor een diepgaand 

onderzoek omdat deze verwacht hier meer van te leren. De conclusie hieruit is dan ook dat het een zo 

diepgaand mogelijk onderzoek is, waarbij het project BBGF zelf de breedte bepaalt. 
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De volgende kernbeslissing die genomen moet worden voor het onderzoek, is bepalen of het een kwalitatief of 

een kwantitatief onderzoek wordt. Er moet hier bepaald worden of de rapportage vooral in tabellen, 

berekeningen en grafieken zal gebeuren of dat het meer beschrijvend van aard zal zijn. Bij dit onderzoek gaat 

het om risico’s en het waarderen van deze risico’s. Op basis van grafieken en tabellen kunnen dergelijke 

resultaten het beste worden gepresenteerd. Op deze wijze kan een goede rangschikking aangebracht worden 

en risico’s overzichtelijk gepresenteerd worden. Tevens is het een ruimte efficiënte wijze van presenteren. Van 

te voren is bovendien onbekend hoeveel risico’s de uit te voeren FMECA gaat opleveren. Bij een klein risico 

aantal is een beschrijvende wijze van rapporteren al niet meer overzichtelijk. Dit onderzoek wordt dan ook, 

waar mogelijk, kwantitatief ingestoken. 

De laatste kernbeslissing die genomen moet worden, is de beslissing of het een empirisch of bureau onderzoek 

moet worden. De voorkeur van de onderzoeker ligt bij een empirisch onderzoek. Het onderzoek zelf zal beide 

elementen in zich hebben. Voor het vormgeven van de FMECA zal er een bureauonderzoek gedaan moeten 

worden. Voor de input van de FMECA is het echter noodzakelijk om empirisch data te verzamelen. Hierover is 

geen directe data beschikbaar in literatuur en zelf als deze data wel beschikbaar zou zijn, is de benodigde data 

te projectspecifiek om te vertrouwen op data uit andere projecten. Al met al zal er een combinatie van bureau- 

en empirisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

2.6.2 Strategie voor de onderzoeksvragen 

Per hoofd- en deelvraag moet er bepaald worden op welke wijze deze vraag beantwoord gaat worden. Met 

behulp van de kernbeslissingen, die genomen zijn in de paragraaf hiervoor, kunnen de onderzoeksstrategieën 

bepaald worden voor deze hoofd- en deelvragen. Het is hierbij van belang dat de strategieën die gekoppeld zijn 

aan de hoofd- en deelvragen bijdragen aan de doelstelling, realiseerbaar zijn met de gegeven informatie die 

beschikbaar is en logisch afleidbaar zijn uit de vraagstelling (Verschuren & Doorewaard, 2005). 

De eerste hoofdvraag is een vraag die beantwoord moet worden door een bureau onderzoek. Enerzijds moet 

de projectdocumentatie doorgenomen worden om te bepalen wat de doelstellingen zijn van de opdrachtgever, 

en daarmee waar de opdrachtgever waarde aan hecht. Anderzijds moet er in de value management literatuur 

gekeken worden hoe de combinatie deze doelstellingen kan realiseren en daarmee zoveel mogelijk waarde kan 

creëren voor de opdrachtgever. De deelvragen van hoofdvraag 1, die moeten leiden tot de beantwoording van 

deze hoofdvraag, worden beantwoord op basis van een bureauonderzoek. Voor deelvraag 1.1 moet er in de 

projectdocumentatie gedoken worden om een goed idee te krijgen van het project. Voor deelvraag 1.2 moet er 

literatuur onderzocht worden dat relevant is voor het uitvoeren van een FMECA. Voor deelvraag 1.3 moet 

zowel de projectdocumentatie onderzocht worden als value management literatuur waaruit blijkt hoe de 

doelstelling van de opdrachtgever zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. Uiteindelijk moet dit bureauonderzoek 

leiden tot het vormgeven van een FMECA die is toegespitst op het naar boven halen van de risico’s die de 

doelstellingen van de opdrachtgever bedreigen. 

Wat betreft de tweede hoofdvraag moet er data gegenereerd worden waaruit de risico’s en hun waarderingen 

naar voren komen. Deze data is dusdanig projectspecifiek dat het empirisch verkregen moet worden in het 

project BBGF. Hiervoor moet er dus een casestudy op het project BBGF uitgevoerd worden waar de diepte in 

gegaan wordt om de risico’s boven te krijgen. Dit zal gedaan worden middels interviews met de verschillende 

subsystemen om met deze mensen de FMECA te doorlopen. Deze interviews zijn noodzakelijk vanwege de 

technische kennis die bij deze disciplines zit. De onderzoeker zal hierin de FMECA methodiek aanreiken en de 

respondenten zullen de technische kennis inbrengen. De deelvragen 2.1 en 2.2 zullen middels het uitvoeren 

van deze casestudy beantwoord worden.  

Bij het bepalen van een strategie voor hoofdvraag drie is het belangrijk om te weten wie bepaalt wanneer een 

risico kritisch is. Aangezien Iter Fidelis deze opdracht voor de combinatie uitvoert, bepaalt de combinatie in 

deze ook op basis waarvan ze een risico als kritisch willen aanwijzen. Deze criteria zullen aangeleverd moeten 
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worden door de combinatie. Welke criteria dit zullen worden hangt bovendien af van de vormgeving van de 

FMECA. Daarom zal deze hoofdvraag beantwoord moeten worden met behulp van empirisch onderzoek. De 

strategie die hiervoor gebruikt gaat worden is een casestudy, waarbij de case het project BBGF is. Ook de 

deelvragen zullen middels deze casestudy beantwoord worden. 

Voor het beantwoorden van de vierde hoofdvraag is er een strategie nodig die de onderzoeker in staat telt 

ontwikkelingpunten aan te reiken aan Iter Fidelis. Het onderzoek zelf is daarmee het onderzoeksobject 

geworden bij het beantwoorden van deze hoofdvraag waarbij de focus ligt op een diepgaand onderzoek. Dit 

kan ook gedaan worden omdat het onderzoek zelf door de onderzoeker is uitgevoerd.  De best passende 

strategie is een diepgaande casestudy voor het de beantwoording van hoofdvraag vier. De deelvragen dienen 

dientengevolge ook met een casestudy beantwoord te worden.  
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3 Onderzoekskader 

Nu het conceptueel ontwerp voor het onderzoek af is, moet het onderzoekskader, dat noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen, verder vorm gegeven worden. Op welke wijze dit gebeurt, staat 

weergegeven in het verkorte onderzoeksmodel, te weten figuur 8. Hierin is in het blauw aangegeven welk 

onderdeel van het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk belicht wordt. 

 

Figuur 8: onderdeel van het onderzoeksmodel 

Het onderzoekskader bestaat uit het theoretisch kader en uit het projectinformatie kader. Zowel het 

theoretisch als het projectspecifieke kader is reeds bepaald in het conceptueel ontwerp. Middels de 

strategieën die bepaald zijn voor de verschillende hoofd- en deelvragen is duidelijk geworden dat alleen voor 

hoofdvraag één, met bijbehorende deelvragen, het theoretisch en projectkader relevant is. Voor alle andere 

vragen is het projectkader relevant maar zal de benodigde informatie voor de beantwoording van deze vragen 

uit het project BBGF gehaald moeten worden.  

Als het theoretisch en project informatiekader in kaart gebracht zijn, zal beschouwd worden welke invloed 

deze twee componenten van het onderzoekskader op elkaar hebben.  

Als bekend is welke gevolgen het theoretisch en het project informatiekader hebben op elkaar en daarmee op 

het onderzoek, zal gekeken worden de verwachte ontwikkeling binnen Iter Fidelis past en welke andere 

ontwikkelingen er op dit moment binnen Iter Fidelis plaatsvinden. 

3.1 Theoretisch kader 

Voor de beantwoording van hoofdvraag één is een theoretisch kader noodzakelijk. Dit theoretisch kader 

bestaat enerzijds uit de voorgeschreven NEN-norm NEN-EN-IEC 60812:2006 EN (ProRail, 2008) en anderzijds uit 

theorie met betrekking tot wat value nu eigenlijk is. Op deze wijze kan er binnen het project BBGF gekeken 

worden wat als value aangewezen kan worden. Op deze wijze kan de FMECA op een dusdanige wijze ingericht 

worden dat er gekeken kan worden hoe de risico’s deze value bedreigen. Het project informatiekader in 

combinatie met het theoretisch kader resulteert in een kader voor de vorm te geven en uit te voeren FMECA.  

3.1.1 Value theorie 

Thomson et al. (2003) geeft aan dat ‘value creatie een fundamenteel doel moet zijn bij elk bouwproject’. Maar 

wat is value nu eigenlijk? Wie ervaren deze value en waar bestaat deze uit? Om hier goed grip op te krijgen 

moet eerste een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen quality, qualities, value en values, (Thomson, 

Austin, Devine-Wright, & Mills, 2003).  

Elk product bezit qualities, zogenaamde kenmerken. Deze qualities zorgen ervoor dat een product een fysieke 

of functionele bijdrage kan leveren. Qualities kunnen als feiten gezien worden en zijn niet positief of negatief 

van zichzelf. Deze qualities zorgen ervoor dat er gekeken kan worden naar wat de quality is van een product.  

Het ervaren van deze qualities levert een mening op over de quality van een product, de zogenaamde kwaliteit. 

Voor bouwprojecten definieert Burt (1978) quality als ‘het totaal aan kenmerken dat het gebouw in staat stelt 

behoeften te vervullen, inclusief de manier waarop de verschillende kenmerken (extern, prestatie en 

esthetisch) van elkaar afhangen, gebalanceerd zijn, en geïntegreerd zijn in het gebouw en haar omgeving’. 
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Quality betekend dus hoe goed de qualities van het product aansluiten op de behoefte(n) van de gebruiker. Nu 

dit vastgesteld is kan er gekeken worden hoe deze behoeften van gebruikers tot stand komen. 

De values van de gebruikers, de zogenaamde normen, zijn de maatstaven die bepalen wat men normaal vindt. 

Op basis hiervan komen de behoeften van gebruikers tot stand. Deze values gelden voor personen of 

organisaties en zijn subjectief. Andere personen of organisaties kunnen tenslotte andere normen hebben. Deze 

values bepalen op individueel niveau hoe men naar de wereld kijkt, en dus ook hoe men naar producten en 

services kijkt. Deze values vormen dus een raamwerk voor de bepaling van de value, of waarde, die men geeft 

aan een product of service. Op het moment dat projecten gerealiseerd worden en de partijen hun values uiten, 

kan er een gezamenlijk value systeem ontstaan. Hierin wordt bepaald wat als gemeenschappelijke 

beoordelingskader wordt gezien en daarmee wat als value gekenmerkt wordt. 

Een dergelijk value systeem is een perceptie. Het is niet een meetbaar product eigenschap tenzij de output van 

een value systeem ingaat op een van de qualities van het product en (een van) deze qualities value 

vertegenwoordigd.  

Hoewel value subjectief van aard is, zijn objectieve interpretaties van value normaal. Denk hierbij aan de prijs 

van een product. Voor een goede definitie stelling van value is het van belang dat beide aspecten meegenomen 

worden. Thomson et al (2003) zien value als een relatie tussen positieve en negatieve gevolgen, input en 

output. Deze relatie bevat de volgende aspecten 

- Value bestaat niet gewoon, maar is het gevolg van een onderzoek op een object; 

- Dit onderzoek vindt plaats in een context en het bijbehorende raamwerk; 

- Value kan subjectief zijn wanneer het getoetst wordt aan individuele values, maar objectief als de 

relatie tussen positieve en negatieve gevolgen gelegd wordt; 

- Negatieve gevolgen kunnen middelen verbruikend zijn (tijd, geld, mensen) maar bevat ook emotionele 

aspecten (stress) 

- De tijdlijn beïnvloed de value van een product 

Thomson et al (2003) komt uiteindelijk tot de volgende definitie van value: 

 

 

3.1.2 NEN-EN-IEC 60812:2006 EN 

Voor de uit te voeren FMECA moet de NEN-norm NEN-EN-IEC 60812:2006 worden gebruikt (ProRail, 2008). In 

deze norm staat uitgewerkt wat het principe van een FMECA is en welke algemene stappen hiervoor genomen 

moeten worden. 

Het onderscheid tussen een FMEA en een FMECA zit hem in de C, die staat voor criticality. Om de criticality te 

bepalen moet er een kwalitatieve schaal ingevoerd worden voor de faaleffecten. Het doel van deze criticality is 

het kwantificeren van de relatieve grote van elk faaleffect behorend bij de faalvormen Op deze wijze ontstaat 

er een hulpmiddel op basis waarvan men prioriteit kan geven aan bepaalde beheersmaatregelen voor bepaalde 

faalvormen of bepaalde acties eerder uit gaat voeren.  

Duidelijk komt naar voren dat er geen eenduidig pad is voor het opstellen van en FME(C)A maar dat er per 

project gekeken moet worden hoe de FME(C)A vorm gegeven moet worden. Vaak gebeurt dit middels 
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referentiedocumenten waarin de methode beschreven of de vorm van de output beschreven staat. Het 

algemene stappenplan dat gegeven wordt voor een FMEA, bevat de volgende stappen: 

1. Plan de uit te voeren analyse; 

2. Bepaal de te analyseren systeem structuur; 

3. Bepaal de faalvormen, de faaloorzaken en de faalgevolgen; 

4. Bepaal de detectie methode(n); 

5. Bepaal de mogelijk (ontwerp)beheersmaatregelen; 

6. Bepaal de doelstellingen; 

7. Bepaal de kans van optreden. 

Om tot een FMECA te komen, moet de criticality nog ingebouwd worden. Er zijn hiervoor meerdere 

mogelijkheden. In de NEN-norm wordt gesproken over het Risk Priority Number (RPN) en de Criticality Matrix. 

Om tot een FMECA te komen moet er in elk geval een vorm van Criticality in de analyse meegenomen worden. 

Hieruit volgt stap 8, die niet als laatste uitgevoerd moet worden maar gedurende de andere stappen 

meegenomen moet worden. 

8. Verwerk een methode om criticality in de analyse transparant en expliciet te maken. 

In de volgende paragrafen zullen de verschillende stappen uitgebreider besproken worden 

3.1.2.1 Plan de uit te voeren analyse 

In de eerste stap van de analyse moet er gekeken worden welke planning er staat voor het project. De analyse 

moet uitgevoerd worden binnen deze planning. Om dit te realiseren moet duidelijk zijn welke kennis van 

experts nodig is, wat de scope van de analyse moet zijn en hoe eventuele revisieronden ingericht gaan worden. 

De kennis van experts is noodzakelijk om de faalvormen, faaloorzaken, faaleffecten, kans van optreden, 

detectiewijze en eventuele mogelijke maatregelen te identificeren en te waarderen. 

3.1.2.2 Bepaal de te analyseren systeem structuur 

Het systeem moet in kaart gebracht worden voor de analyse. Dit houdt in dat duidelijk moet worden welke 

elementen in het systeem aanwezig zijn, hoe de logische verbindingen liggen tussen deze elementen, welke 

functies deze elementen vervullen, hoe belangrijk deze objecten zijn en wat de eventuele input en output van 

deze elementen is. Met deze informatie kan een goed beeld gegeneerd worden van het totale systeem en de 

verbanden binnen dit systeem. Ook moet bepaald worden waar de systeemgrenzen liggen.  

Tevens moet bepaald worden op welke wijze het systeem gedecomponeerd is. Dit kan in subsystemen, 

functies, vervangbare eenheden of individuele componenten. Aan de hand van deze decompositie kan bepaald 

worden tot welk niveau het zinvol en wenselijk is om de analyse uit te voeren. Deze decompositie is van belang 

omdat dit bepaalt hoe de faalvormen en faaloorzaken samenhangen. Faalvormen van elementen op lager 

niveau kunnen faaloorzaken vormen voor elementen op een niveau daarboven. Een visuele weergave van deze 

systeem decompositie is verhelderend tijdens het uitvoeren van de analyse.  

3.1.2.3 Bepaal de faalvormen, de faaloorzaken en de faalgevolgen 

Het operationeel zijn van bepaalde systeemelementen is cruciaal voor het operationeel zijn van het systeem. 

Om in kaart te brengen welke risico’s het presteren van het systeem het meest bedreigen, moet er gekeken 
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worden op welke wijze de verschillende elementen kunnen falen, de zogenaamde faalvormen, waar de oorzaak 

van dit falen zit en welke gevolgen dit falen heeft. 

Om de faalvormen te bepalen, moet er gekeken worden hoe de elementen gebruikt worden, welke rol ze 

spelen in het systeem, aan welke belastingen ze bloot gesteld worden en welke gevolgen gebruik en 

veroudering hebben op deze elementen. De faalvormen die aan het licht gebracht moeten worden, moeten 

gericht zijn op intrinsiek falen van de elementen en/of het systeem. 

De faaloorzaken die horen bij de faalvormen moeten geïdentificeerd worden. Het kan zijn dat er meerdere 

oorzaken geïdentificeerd kunnen worden voor één faalvorm. Er ligt hier een duidelijk link naar de het faaleffect 

aangezien het voor een faalvorm met een klein gevolg minder belangrijk is om alle faaloorzaken te 

identificeren dan voor een faalvorm met een groot gevolg. Op deze wijze wordt de analyse efficiënt ingericht. 

De faalgevolgen, die optreden als gevolg van een faalvorm, kunnen liggen in de operationaliteit van het 

systeem, de functionaliteit van het systeem of de status van het systeem. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen twee soorten gevolgen, te weten lokale en eind gevolgen. Bij het lokale gevolg wordt het gevolg op 

element niveau zelf beschouwd terwijl bij een eindgevolg het gevolg voor het totale systeem beschouwd 

wordt. Bij het bepalen van het faalgevolg is het dus van belang om te kijken of het een lokaal gevolg is of een 

eind gevolg. Aan de faalvormen met eindgevolgen moet als eerste aandacht besteedt worden. Deze moeten als 

eerste in het vervolgtraject van de FMECA meegenomen worden.  

3.1.2.4 Bepaal  de detectiemethode 

Voor elke faalvorm moet een detectiemethode gegenereerd worden. Dit kan automatisch gebeuren, door 

middel van een ingebouwde monitoring systemen maar ook door een visuele inspectie of toetsingen. Als met 

deze detectiemethode de desbetreffende faalvorm maar aan het licht komt als deze optreedt. 

3.1.2.5 Bepaal de mogelijke (ontwerp)maatregelen 

De faalgevolgen moeten zo klein mogelijk gehouden worden. Dit betekent dat er gekeken moet worden naar 

maatregelen om de faalgevolgen kleiner te maken. De maatregelen kunnen liggen in het ontwerp, maar ook in 

het onderhoudsplan. In het ontwerp kan gekozen worden voor een alternatieve oplossingsrichting  of een het 

gebruik van zwaardere kwaliteit materialen. Bij een onderhoudsplan kan een maatregel zitten in het vaker 

inspecteren van een element als de faalvorm van te voren te detecteren is. Een andere maatregel is het 

preventief vervangen van bepaalde elementen. Ook bestaat de mogelijkheid om de faalvorm op te laten treden 

en dan correctief te handelen. 

3.1.2.6 Bepaal de doelstellingen 

Met het bepalen van de kwalitatieve lokale en eind effecten, is er een eerste indicatie gegenereerd van het 

gevolg van het optreden van faalvormen en wat dit betekent voor de systeemelement en het systeem als 

geheel. Als vervolg moet er een waardering komen op doelstellingen. Dit houdt feitelijk in dat er bepaald moet 

worden wat er als value voor het te ontwerpen systeem aangewezen wordt. Deze doelstellingen kunnen op 

meerdere manieren tot stand komen. Het kan zijn dat deze contractueel zijn opgelegd, er gestuurd moet 

worden op bepaalde doelstellingen of dat deze een functionele grondslag hebben. Voor deze doelstellingen 

moeten schalen opgesteld worden waarop de faalvormen gewaardeerd kunnen worden.  

3.1.2.7 Bepaal de kans van optreden 

Met de lokale en eindgevolgen en een waardering op de doelstellingen kan er nog geen risico geformuleerd 

worden. Hiervoor is de kans van optreden van de faalvorm noodzakelijk. Deze kans van optreden van de 

faalvorm kan per faaloorzaak verschillen.  
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3.1.2.8 Verwerk een methode om criticality in de analyse transparant en expliciet te maken 

Voor de vormgeving van een FMECA, moet de criticality in de analyse transparant en expliciet gemaakt worden. 

Dit kan middels een risicogetal, een Risk Priority Number (RPN) of met behulp van een Risk Matrix gerealiseerd 

worden. Bij een risicogetal wordt de kans van optreden vermenigvuldigd met het effect op de 

bedrijfsdoelstelling. Bij een RPN wordt in essentie hetzelfde gedaan maar wordt dit getal vermenigvuldigd met 

een factor die aangeeft hoe goed dit risico te detecteren en daarmee te voorkomen of te verkleinen is. De 

grootte van het risicogetal of het RPN bepaalt de relatieve grote van het risico. 

Een andere vorm om criticality in de analyse te brengen is door het gebruik van een criticality matrix. Binnen 

deze matrix worden de bedrijfsdoelstelling uitgezet tegen de kans van optreden. In deze matrix krijgen de 

verschillende faalvormen een plaats op basis van hun waardering op de bedrijfsdoelstelling en de kans van 

optreden.  

  

  

 

 

 

 

Die faalvormen die een hoge kans van optreden en een hoge waardering op de bedrijfsdoelstelling hebben, zijn 

het meest kritiek. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 9. 

3.1.2.9 Beperkingen en moeilijkheden van de FMECA methodiek 

De besproken FMECA methodiek is efficiënt als deze wordt toegepast op een systeem waarbij de faalvormen 

van elementen voor falen van het gehele of een groot gedeelte van het systeem, of groot functieverlies zorgen.  

Het is echter lastig uit te voeren op een complex systeem met meerdere samenhangende functies en meerdere 

sets van dezelfde systeem componenten. Er is dan een grote hoeveelheid informatie nodig met betrekking tot 

faalgedrag en de samenhang tussen de verschillende elementen in het systeem, hetgeen de analyse ernstig 

bemoeilijkt.  

Van te voren moet duidelijk zijn waar de resultaten uit de FMECA voor bedoeld zijn. Door de bewerkelijkheid 

van de analyse, is het van belang dat van te voren de juiste scope, de juiste doelstellingen en kennis 

geselecteerd wordt in de analyse. Als dit niet duidelijk is, zullen de resultaten van de FMECA niet de gewenste 

informatie opleveren. 

Een andere beperking van de FMECA methodiek is, dat er geen verbanden duidelijk worden gemaakt tussen de 

verschillende faalvormen van de verschillen elementen en componenten. Faalvormen van verschillende 

elementen en componenten die veroorzaakt worden door dezelfde faaloorzaak kunnen onafhankelijk van 

elkaar een klein gevolg hebben. Echter, als al deze faalvormen optreden door deze ene faaloorzaak kan dit toch 

resulteren in een groot gevolg. Voor dergelijke inter-relationele faalvorm analyses kan de Fault Tree Analyis 

(FTA) methodiek gebruikt worden. Hiermee kan duidelijk in beeld gebracht worden welke gevolg deze 

zogenaamde common causes hebben op de prestaties van het systeem en hoe deze common causes op 

componentniveau doorwerken tot op systeemniveau. Deze analysevorm wordt in dit onderzoek verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Figuur 9: voorbeelden criticality matrix met mogelijk criticality indeling 
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3.2 Project informatiekader 

In paragraaf 2.3 van het conceptuele ontwerp is voor het eerst ingegaan op het project informatiekader. In dit 

hoofdstuk wordt ter volledigheid een volledig overzicht gegeven van de informatie die bij dit onderzoek 

relevant is, waarom deze informatie interessant is en welke gevolgen deze informatie heeft. Het is hierbij 

belangrijk te realiseren dat het hier een concurrentiegerichte dialoog betreft; er wordt gedurende het 

onderzoek dus nieuwe informatie verstrekt en deze informatie kan van invloed zijn op het onderzoek. Vanuit 

deze optiek is het dan ook noodzakelijk om hier een duidelijk startpunt aan te geven voor het project 

informatiekader en dit eventueel bij te stellen tijdens het onderzoek als de nieuwe informatie daartoe 

aanleiding geeft.  

3.2.1 Aanbestedingsdossier voor het project ‘Hanzelijn Bovenbouw Greenfield’ 

ProRail heeft voor het project BBGF een aanbestedingsdossier verstrekt aan alle combinaties die na de 

voorselectiefase nog in aanmerking komen voor het contract en daartoe willen participeren in deze tender. Het 

aanbestedingsdossier bevat een aantal belangrijke documenten die relevant zijn voor het onderzoek. 

Aangezien het aanbestedingproces als concurrentiegerichte dialoog is ingericht, zal gaande weg het project 

aanvullende, veranderende of vervangende informatie aangeleverd worden door ProRail. Deze informatie 

moet als onderdeel gezien worden van het aanbestedingsdossier. Het gaat hierbij om de volgende belangrijke 

documenten: 

- Vraagspecificatie voor het project Hanzelijn Bovenbouw Greenfield; 

- Aanbestedingsleidraad voor het Project Bovenbouw Greenfield Hanzelijn; 

- Vraagspecificaties subsystemen; 

- Nota van Inlichtingen 1 tot en met 6. 

3.2.1.1 Vraagspecificatie voor het werk ‘Hanzelijn; Bovenbouw Greenfield’ 

Het eerste belangrijke document in het aanbestedingsdossier is de ‘Vraagspecificatie voor het werk ‘Hanzelijn; 

Bovenbouw Greenfield’’. ‘Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om ‘Hanzelijn; 

Bovenbouw Greenfield’ succesvol te ontwerpen en te realiseren’ (ProRail, 2008). In dit document ligt de basis  

voor en de noodzaak tot het voorgestelde onderzoek, te weten in paragraaf 3.4. Hierin staat aangegeven dat er 

een ‘RAM analyse met FMECA’ uitgevoerd moet worden. Dit houdt in dat er door middel van een FMECA 

gekeken moet worden welke risico’s de Reliability, Availability en Maintainability (RAM) prestaties van het 

systeem bedreigen en er op deze wijze invulling gegeven moet worden aan de RAM analyse. Er zijn zowel 

proces als producteisen gesteld aan deze uit te voeren ‘RAM analyse met FMECA’ en per fase is gedefinieerd 

welke producten er verwacht worden. Tevens zijn de schalen voor de uit te voeren FMECA reeds 

voorgeschreven. Een overzicht van deze eisen is weergegeven in bijlage 5 

Conclusie Vraagspecificatie voor het Werk ‘Hanzelijn; Bovenbouw Greenfield’ 

Uit de Vraagspecificatie blijkt dat de uit te voeren FMECA slechts ten dele uitgevoerd kan worden tijdens de 

overlegfase. De combinatie zal nog niet het definitieve ontwerp klaar hebben aan het einde van de overlegfase 

maar een voorlopig ontwerp. In de overlegfase zal de SBS ontwikkeld worden en gaandeweg het 

ontwerpproces steeds meer vorm aannemen. In de overlegfase zal er geen definitieve SBS ontstaan. Om de 

analyse uit te kunnen voeren is echter een SBS noodzakelijk die voldoende detailniveau heeft om relevante 

informatie te verzamelen. Dit betekent dat de SBS voor de analyse bevroren moet worden zodra dit niveau 

bereikt is. Tegelijkertijd moet hier ook niet te lang mee gewacht worden, gezien het tijdspad zoals uitgestippeld 

voor het project BBGF. Hiertussen zit een spanningsveld en dit moet afgestemd worden met de combinatie en 
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ProRail. Tenslotte moet voor de aanbiedingsfase de voorlopige RAM analyse met behulp van de FMECA klaar 

zijn. 

De definitie van falen is in deze vraagspecificatie ook vastgesteld. Falen wordt gezien als ‘het niet functioneren 

zoals bedoeld in en/of afwijkingen van de eisen in de vraagspecificatie’. Er moet dus een link gelegd worden 

tussen de objecten en de functionele eisen uit de vraagspecificaties van de subsystemen. 

Een andere gegeven dat uit de Vraagspecificatie blijkt, is dat de doelstelling van ProRail duidelijk is. De uit te 

voeren FMECA moet informatie geven over de RAM prestaties van het systeem en er moeten ‘voorlopige RAM 

en FMECA berekeningen’ uitgevoerd worden. 

De proceseisen, de producteisen en de te leveren diensten in de verschillende fasen, zoals weergegeven in 

bijlage 6, leggen een aantal activiteiten vast voor de volgende fasen.  De Fault Tree Analysis (FTA) methodiek 

moet gebruikt worden om te bepalen of het systeem de doelstelling van ProRail ten aanzien van de RAM 

prestaties gaat halen.  

Tevens zijn de schalen van de doelstellingen, waarop gewaardeerd moet worden bij het uitvoeren van de 

FMECA, bekend. Deze zijn voorgeschreven door ProRail in de Vraagspecificatie en terug te vinden in bijlage 4. 

(ProRail, 2008) 

3.2.1.2 Aanbestedingsleidraad voor het Project ‘Bovenbouw Greenfield Hanzelijn’ 

Het tweede belangrijke document dat in het aanbestedingsdossier zit, is de Aanbestedingsleidraad. ‘Deze 

Aanbestedingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de aanbestedingsprocedure na 

prekwalificatie om tot gunning te komen van de werkzaamheden ten behoeve van het werk ‘Bovenbouw 

Greenfield Hanzelijn’ (ProRail, 2008). Een volledig overzicht van dit tijdspad is weergegeven in een tabel in 

bijlage 5. Duidelijk wordt dat het proces ingedeeld is in zes overlegronden waarbij verschillende producten 

verlangt worden van de opdrachtnemers. 

Conclusie Aanbestedingsleidraad voor het Project ‘Bovenbouw Greenfield Hanzelijn’ 

In overlegronde vier wordt door ProRail een presentatie verlangd waarin aangegeven wordt hoe de combinatie 

van plan is invulling te geven aan de RAM analyse middels FMECA. Dit moet voor de aanbiedingsfase afgerond 

zijn tot op een detailniveau dat past bij het voorlopig ontwerp. 

3.2.1.3 Vraagspecificaties subsystemen 

Er zitten in totaal zes vraagspecificaties van de verschillende (sub)systemen het aanbestedingsdossier. Het 

betreft hier de volgende vraagspecificaties: 

- Systeem BBGF (Movaris / AKI, 2008a) 

- Subsysteem Spoor (SS)  (Movaris / AKI, 2008b) 

- Subsysteem Bovenleiding (BVL) (Movaris / AKI, 2008c) 

- Subsysteem Geluidschermen (GS) (Movaris / AKI, 2008d) 

- Subsysteem Energievoorziening (EV) (Movaris / AKI, 2008e) 

- Subsysteem Beveiliging (BEV) (Projectteam Hanzelijn, 2008) 

Al deze vraagspecificaties bevatten een hoofdstuk ‘functionele eisen’, ‘interne en externe raakvlakeisen’, 

‘aspecteisen’ en ‘realisatie-eisen’ met betrekking tot het desbetreffende (sub)systeem. Uit de vraagspecificaties 
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valt een functieboom af te leiden zoals weergegeven in bijlage 8. Het valt op dat in het aanbestedingsdossier 

nog geen vraagspecificatie is geleverd met betrekking het subsysteem ATM Transportnetwerk waarover in de 

Vraagspecificatie voor het werk ‘Bovenbouw Greenfield Hanzelijn’ (ProRail, 2008) wel wordt gesproken. De 

informatie met betrekking tot de vraagspecificaties is dus nog niet volledig bij aanvang van de overlegfase. 

De aspecteisen van deze vraagspecificaties gaan in op de Reliability, Availability en Maintainability (RAM) van 

het systeem in de beheerfase. In deze aspecteisen, ook wel RAM-eisen, staat omschreven aan welke RAM 

prestaties het systeem moet voldoen. ProRail heeft deze RAM prestaties uitgedrukt in zogenaamde Treindienst 

Aantastende Onregelmatigheden (TAO). Het systeem mag in totaal niet meer dan 10,34 TAO’s per jaar 

genereren. Hoe deze 10,34 is opgebouwd, is terug te vinden in de RAM sheet, zoals deze is aangeleverd door 

ProRail en is weergegeven in bijlage 9. Dit prestatieniveau komt tot stand door de verschillende aspecteisen 

waarin een maximaal toelaatbaar aantal TAO’s vermeld staat, bij elkaar op te tellen. De FMECA dient als input 

voor de RAM analyse. 

3.2.1.4 Nota’s van inlichtingen 1 tot en met 6 

Doordat het aanbestedingstraject van het project BBGF ingericht is als een concurrentiegerichte dialoog, zal de 

informatie en het projectkader van het project BBGF blijven groeien. Aan de hand van de Nota’s van 

Inlichtingen (NvI) blijven de combinaties op de hoogte. 

Procesinrichting Nota van Inlichtingen 

De  overlegfase, de fase waarin NvI’s verstrekt worden, is opgedeeld in verschillende ronden. Uit het tijdspad 

van de Aanbestedingleidraad (ProRail, 2008) (tijdspad is weergegeven in bijlage 5) blijkt dat de overlegfase 

bestaat uit zes ronden. Per ronde is er de mogelijkheid voor de combinaties om een specialistenoverleg aan te 

vragen per technische discipline of een overleg per document dat de combinaties moeten aanleveren in het 

aanbiedingsdossier. Naar aanleiding van deze overleggen met de verschillende combinaties zal ProRail per 

ronde een Nota van Inlichtingen (NvI) aan de combinaties verstrekken. Hierin staat aanvullende, veranderende 

of vervangende informatie, die tot stand is gekomen in de desbetreffende overlegronde. De onderwerpen die 

ProRail wil bespreken per overlegronde zijn weergegeven in bijlage 7. 

Ook is er de mogelijkheid voor de combinaties om vragen te stellen. Deze vragen worden per combinatie 

gebundeld en verstuurd aan ProRail. De antwoordtermijn voor ProRail is niet expliciet vastgesteld maar de 

antwoorden moeten ‘binnen een redelijke termijn geleverd worden’ (ProRail, 2008) 

Duidelijk is echter al dat er in de vierde overlegronde een presentatie gegeven moet worden waarin het Plan 

van Aanpak RAM gepresenteerd moet worden. Aangezien de ‘RAM-analyse middels FMECA’ uitgevoerd moet 

worden, zal in deze presentatie naar voren moeten komen hoe deze twee analyses volgens de combinatie zich 

tot elkaar verhouden en hoe de FMECA zal bijdragen aan de RAM analyse. 

Gevolgen van/punten uit de Nota van Inlichtingen 

Tijdens de verschillende overlegronden en door de verschillende NvI’s heeft er voortschrijdend inzicht 

plaatsgevonden en is er aanvullende en vervangende informatie tot stand gekomen. Het gaat hier om de 

volgende punten: 

- Aan het begin van de overlegfase was onbekend tot welk niveau de ‘RAM analyse middels FMECA’ 

uitgevoerd moest worden in de overlegfase en tot welk niveau de RAM berekeningen uitgevoerd 

moesten worden. Gaandeweg het proces is hier duidelijkheid over ontstaan en bleek dat door ProRail 

wel degelijk harde RAM berekeningen gevraagd werden voor de overlegfase en dat deze ingevuld 

moesten worden op de door ProRail geleverde RAM-sheet. Zo werd duidelijk dat als aan alle RAM 

eisen werd voldaan, en de RAM sheet groen kleurt, het ontworpen systeem voldoet. De RAM sheet is 

een contractdocument en moet onderdeel zijn van het aanbiedingsdossier van de combinatie. 
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- Om deze RAM berekeningen uit te kunnen voeren moet de FMECA uitgevoerd worden. De partijen uit 

de combinatie DuraVermeer Railinfra B.V./Imtech Infra B.V. hebben ruime ervaring in het realiseren 

van spoorlijnen. Het onderhoud is echter in het verleden altijd door de publieke overheid gedaan. De 

partijen uit de combinatie hebben dan ook zeer beperkte toegang tot data met betrekking tot 

faalvormen, faaloorzaken en de kansen van optreden van deze faalvormen van de verschillende 

objecten en elementen. Hierdoor is het niet mogelijk om harde data als input te gebruiken voor de 

FMECA. ProRail heeft door jarenlange ervaring met onderhoud wel beschikking over deze data, maar 

is gebonden aan de procedure van de concurrentiegerichte dialoog en stelt zich op het standpunt dat 

het deze niet kan verstrekken. De reden hiervoor is dat ProRail het anders aan alle ingeschreven 

combinaties moeten verstrekken en ProRail een discussie over de kwaliteit van de data wil 

voorkomen. Op deze wijze beoogt ProRail het te doorlopen traject helder, transparant en eenduidig in 

te steken om op deze wijze de combinaties zo goed mogelijk gelijk te kunnen behandelen. 

- In de tweede NvI is de vraagspecificatie van het subsysteem ATM verstrekt.  

- In de vijfde NvI is er een volledig nieuwe vraagspecificatie aangeleverd voor het subsysteem 

energievoorziening.  

3.3 FMECA vanuit value bekeken 

Met het theoretisch kader en het project informatiekader bekend, is het interessant om te kijken hoe deze 

twee componenten van het onderzoekskader elkaar beïnvloeden. Hiervoor wordt de theorie van Thomson et al 

(2003) gebruikt. Zij zien de value als een relatie tussen positieve en negatieve gevolgen, tussen input en output. 

Hierbij spelen de volgende aspecten een rol: 

- Value bestaat niet gewoon, maar is het gevolg van een onderzoek op een object; 

- Dit onderzoek vindt plaats in een context en het bijbehorende raamwerk; 

- Value kan subjectief zijn wanneer het getoetst wordt aan individuele values, maar objectief als de 

relatie tussen positieve en negatieve gevolgen gelegd wordt; 

- Negatieve gevolgen kunnen middelen verbruikend zijn (tijd, geld, mensen) maar bevat ook emotionele 

aspecten (stress); 

- De tijdlijn beïnvloed de value van een product. 

3.3.1 Value als gevolg van een onderzoek 

Wat als value wordt gedefinieerd binnen een project, is het gevolg van een onderzoek. Binnen het project BBGF 

is de totstandkoming van deze value echter niet inzichtelijk. Het is aannemelijk dat ProRail onderzoeken heeft 

gedaan voor het project BBGF of op basis van haar generieke kennis gedefinieerd heeft wat als value 

gedefinieerd is voor het project BBGF. Het resultaat van dit onderzoek, of deze generieke kennis, is dat de 

doelstellingen met hun bijbehorende schalen, zoals weergegeven in bijlage 4, de value vertegenwoordigen van 

het project BBGF. 

3.3.2 De context van het value onderzoek 

Het onderzoek op basis waarvan de value gedefinieerd is, bevindt zich binnen een context, te weten de project- 

en politieke omgeving. De projectomgeving is weergegeven in bijlage 1. De politieke omgeving van het project 

BBGF is een omgeving waarvan de impact, op wat als value gedefinieerd wordt, niet inzichtelijk is voor de 
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combinatie, Iter Fidelis of de onderzoeker. Wederom geldt hiervoor dat het resultaat van dit onderzoek wel 

bekend is aangezien de doelstellingen van ProRail gedefinieerd zijn. 

3.3.3 Subjectieve en objectieve value 

Value is opgebouwd uit een harde objectieve en een zachte subjectieve component. Binnen het project BBGF 

zijn deze componenten verwerkt in de doelstellingen omgeving, geld, tijd en kwaliteit. Op welke wijze de 

objectieve en subjectieve componenten verwerkt zijn, zou naar voren moeten komen uit het value onderzoek 

van ProRail. 

3.3.4 Invloed menselijke factoren op value 

Value berekeningen gaan niet alleen in op subjectief dan wel objectief meetbare aspecten maar ook op 

aspecten die niet direct te meten zijn. Het is aannemelijk dat binnen het project BBGF deze niet meetbare 

aspecten meegenomen zijn in het value onderzoek. Wederom geldt echter dat op welke wijze deze niet 

meetbare aspecten zijn meegenomen, niet inzichtelijk is voor de combinatie, Iter Fidelis of de onderzoeker.  

3.3.5 Value in de tijd 

Op dit aspect van de totstandkoming van value voor het project BBGF, gaat de FMECA in. Met behulp van de 

FMECA wordt bepaald welke invloed de productlevenscyclus heeft op de proceslevenscyclus en daarmee de 

value van het project in de tijd. Met behulp van de FMECA worden risico’s geïdentificeerd die, op basis van hun 

waardering op de doelstellingen, beheerst dienen te worden om de value van het project BBGF in de tijd te 

waarborgen. Ontwikkelingen binnen Iter Fidelis. 

Zoals uit de theorie van Thomson et al (2003) blijkt, bestaat value uit een zachte subjectieve component en een 

harde objectieve component. Uit het project informatiekader blijkt dat de FMECA, die vormgeven en 

uitgevoerd moet worden, ingaat op de harde objectieve component van value. Ook de zachte component 

wordt echter onderzocht binnen Iter Fidelis door Martin Eggink in zijn onderzoeksrapport met de huidige 

werktitel Soft Aspects of Assets in the Civil Infrastructure Sector Valuated. 
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4 Vormgeving van de uit te voeren FMECA 

Nu het onderzoekskader gedefinieerd en uitgediept is, moet het volgende onderdeel van het onderzoek 

uitgevoerd worden. Volgens het verkorte onderzoeksmodel, zoals weergegeven in figuur 10, betreft dit het 

daadwerkelijk vormgeven van de FMECA.   

 

Figuur 10: onderdeel van het onderzoeksmodel 

Daarmee wordt beantwoording van de eerste hoofdvraag gerealiseerd. Ter herinnering worden deze nogmaals 

gegeven. 

De eerste hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 1 Op welke wijze moet de uit te voeren FMECA voor het project BBGF vorm gegeven  worden op 

basis van de vraagspecificaties, de opdrachtomschrijving en de theorie over FMECA en de 

theorie over value, zodat men inzicht krijgt in de risico’s die het presteren van het systeem op 

de doelstellingen van ProRail bedreigen? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 1.1 Wat is de scope van de FMECA? 

Deelvraag 1.2 Wat is een FMECA en hoe moet deze er uit zien voor het project BBGF? 

Deelvraag 1.3 Op welke wijze komt value tot stand en hoe moet deze gedefinieerd worden binnen het project 

BBGF? 

Deelvraag 1.4 Welke doelstellingen heeft ProRail voor het systeem van het project BBGF en aan welk 

prestatieniveau moeten deze doelstellingen voldoen? 

Het stappenplan van de NEN-norm dient als uitgangspunt om te komen tot een vormgeving voor de uit te 

voeren FMECA. Dit stappenplan is echter niet één op één te volgen aangezien ook dit stappenplan 

verschillende iteratieslagen bevat. 

Om tot beantwoording van de hoofd- en deelvragen te komen wordt er allereerst gekeken naar de scope van 

het project. Vervolgens moet er gekeken worden wat er door de opdrachtgever als value gekenmerkt wordt. 

Dit houdt in dat de opdracht gever, ProRail in casu,  moet bepalen welke doelstellingen er zijn die bijdragen aan 

de value en welk prestatieniveau deze doelstellingen hebben. De FMECA moet zodanig worden ingericht dat de 

risico’s in beeld worden gebracht die deze value bedreigen. De volgende stap is het implementeren van een 

criticality binnen de uit te voeren FMECA en als laatste moet er gekeken worden welke input er benodigd is om 

de analyse uit te kunnen voeren.  

4.1 Scope van de FMECA 

Om de scope te bepalen voor de FMECA moet er naar een aantal aspecten gekeken worden.  

Het eerste punt is dat duidelijk moet worden met welke systeem decompositie moet worden gewerkt. 

Allereerst moeten, vanuit de Vraagspecificatie van ProRail, middels de FMECA ‘alle oorzaken, die zorgen voor 
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het falen van het systeem (niet functioneren zoals bedoeld in en/of Afwijkingen van de eisen in de 

Vraagspecificatie), in kaart worden gebracht’ (ProRail, 2008). Dit betekent dat falen gezien wordt als het niet 

functioneren zoals bedoeld in de eisen uit de vraagspecificatie en afwijking van de eisen uit de 

vraagspecificaties. Om te bepalen hoe het systeem kan falen in het vervullen van de eisen uit de 

vraagspecificatie, moet een link aangebracht worden tussen het systeem en haar componenten en de eisen uit 

de vraagspecificaties. De eisen uit de vraagspecificatie die relevant zijn in deze, zijn de functionele eisen, 

aangezien deze gaan over het functioneren van het systeem. De aspecteisen worden in deze analyse niet 

meegenomen, aangezien deze iets zeggen over hoe goed het systeem bepaalde functies moet vervullen en niet 

welke functies het systeem moet vervullen. 

De verwijzing naar falen van het systeem uit de vraagspecificatie, legt een tweetal decomposities op, namelijk 

die van het systeem in een System Breakdown Structure (SBS) en een Functional Breakdown Structure (FBS). 

Met behulp van deze decomposities moet duidelijk worden hoe de logische verbanden liggen tussen de 

objecten en elementen en welke functies de objecten en elementen vervullen.  

Omdat het project BBGF zich nog in de overlegfase bevindt, is de SBS groeiende naarmate het ontwerpproces 

vordert. De aangeleverde ontwerpeisen vanuit ProRail moeten door de combinatie meegenomen worden in 

een systeemontwerp. Dit proces kost tijd. Omwille van de onderzoeksplanning, is het van belang dat de analyse 

op een zeker moment in gang gezet wordt en er niet te lang gewacht wordt op de ontwikkeling van de SBS. 

Daarom is er voor gekozen om de SBS, in samenspraak met de opdrachtnemer, te bevriezen op het moment 

dat deze van voldoende detailniveau is voor de overlegfase. Met deze SBS wordt de analyse uitgevoerd. Deze 

SBS is weergegeven in bijlage 10. 

De FBS is een product dat afgeleid kan worden uit de vraagspecificaties van ProRail en is weergegeven in bijlage 

8. 

De planning van het project BBGF is ook in scope afgebakend. De eerste ‘RAM analyse middels FMECA’ moet 

reeds aan het einde van de overlegfase afgerond zijn. Dit dient te gebeuren tot op een niveau dat past bij het 

voorlopig ontwerp dat in de overlegfase gerealiseerd wordt. Voor het einde van de overlegfase dient de FMECA 

uitgevoerd en verwerkt te zijn in een FMECA-dossier. 

4.2 Gewenste output FMECA 

Om te bepalen wat de gewenste output van de FMECA moet zijn, moet er bepaald worden wat als value 

aangewezen wordt door ProRail. Als dit bekend is, kan er gekeken worden hoe deze value tot stand komt. 

Het systeemontwerp is grotendeels voorgeschreven door middel van ontwerpeisen. In deze ontwerpeisen 

worden materialen uit de Rail Infra Catalogus (RIC) voorgeschreven waarvan de kenmerken, of qualities, 

bekend zijn voor ProRail. Deze kenmerken zijn bekend doordat ProRail kan teruggrijpen op een jarenlange 

ervaring met uitvoering van onderhoud en heeft voldoende data beschikbaar om een reële verwachting met 

betrekking tot de prestaties van het systeem te kunnen schetsen. 

De kwaliteit, of quality, gaat in op hoe goed de kenmerken aansluiten op de behoefte van de gebruikers, in dit 

geval de toekomstige reizigers. Gezien het feit dat het ontwerp reeds grotendeels is voorgeschreven en er 

daarmee een selectie gemaakt is uit de kenmerken van de producten uit de RIC, is het aannemelijk dat ProRail 

hier naar heeft gekeken en op basis daarvan tot de ontwerpeisen is gekomen. Het aanbestedingsdossier geeft 

hier echter geen informatie over. 

Volgens de value theorie had de behoefte van de toekomstige gebruikers geïnventariseerd moeten worden. 

Tevens zou theoretisch bezien de normen, of values, van deze toekomstige gebruiker geïnventariseerd moeten 
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worden. Het is aannemelijk dat ProRail deze inventarisaties projectspecifiek heeft gemaakt of dat deze 

gebaseerd is op generieke kennis. Het aanbestedingsdossier geeft hier echter geen informatie over.  

Het resultaat is echter wel door ProRail gegeven: de FMECA moet als input dienen voor de RAM analyse. Deze 

RAM prestatie wordt in TAO’s uitgedrukt. ProRail geeft hiermee aan dat onderdeel van de, zowel objectieve als 

de subjectieve, value van het project, de vertragingsduur is voor de gebruiker. Dit onderdeel van de value van 

het project BBGF is objectief te bepalen en moet weergegeven worden in de RAM sheet, zoals weergegeven in 

bijlage 9. In deze sheet komt het falen van objecten over hun levenscyclus samen met het functie verlies van 

het systeem dat resulteert in TAO’s.  

Om tot FMECA resultaten te kunnen komen, waarmee een RAM analyse uitgevoerd kan worden, moeten er 

doelstellingen bepaald worden die hierbij aansluiten. Dit houdt in dat de waardering van de risicogebeurtenis 

op deze doelstellingen informatie moet geven over het effect van deze risicogebeurtenis op de gedefinieerde 

value, in dit geval de vertragingsduur. ProRail heeft deze doelstellingen reeds bepaald. De doelstellingen die 

ProRail bepaald heeft zijn geld, omgeving, planning en kwaliteit. De doelstellingen en de bijbehorende 

waarderingsschalen zijn weergegeven in bijlage 4. Het blijkt dat de enige doelstellingen die informatie geeft 

over de value vertragingsduur, de doelstelling omgeving is. Deze geeft informatie over het te verwachten 

aantal TAO’s. 

In overleg met de opdrachtgever is er tevens voor gekozen om per risico te bepalen of het invloed heeft op de 

Reliability, de Availability of de Maintainability. Dit gebeurd met behulp van waar/niet waar boxen.  

4.3 Benodigde input FMECA 

Om tot de gewenste output van de FMECA te komen, is er input noodzakelijk. Iter Fidelis levert de FMECA 

methodiek op basis van de technische kennis die in de combinatie beschikbaar is. Deze informatie wordt door 

middel van interviews met experts van de verschillende technische disciplines verkregen.  

Tevens levert Iter Fidelis een tool die noodzakelijk is voor de analyse. In deze tool kan de analyse uitgevoerd 

worden. De analysetool die Iter Fidelis gebruikt voor het uitvoeren van FMEA’s en FMECA’s heet Simeo Risk. 

Deze tool komt vanuit Oxand SA en met deze tool zijn reeds meerdere goede resultaten behaald, waaronder 

een analyse die uitgevoerd is voor de Tweede Coen tunnel door Iter Fidelis en Oxand SA. Tevens geeft deze tool 

de mogelijkheid om een link aan te brengen tussen de SBS en de functionele eisen. Hiervoor moeten zowel de 

SBS als de functionele eisen in Simeo Risk ingevoerd worden. De volgende stap die genomen moet worden om 

de analyse uit te voeren is het aanbrengen van een link tussen de functionele eisen en de SBS. Deze link 

betekent dat falen van een object 

resulteert in het niet vervullen 

van de functionele eis en 

daarmee functieverlies. In figuur 

11 staat grafisch weergegeven 

hoe dit kan met de analysetool 

Simeo Risk. De link staat 

weergegeven als kruis in het veld 

dat opgespannen wordt tussen 

door de horizontale en verticale 

as. 

Figuur 11: voorbeeld relatieweergave 

tussen functionele eisen en objecten uit 

een SBS binnen Simeo Risk 
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De technische experts van de verschillende disciplines geven aan welke objecten en elementen betrokken zijn 

bij het vervullen van een functionele eisen. Als een objecten en/of elementen faalt, faalt het daarmee ook in 

het vervullen van de functionele eis. In figuur 11 is dit weergegeven door middel van kruizen. Tijdens dezelfde 

interviews is vervolgens ingezoomd op de verbanden die aangebracht zijn en is bepaald om welke redenen 

objecten en elementen kunnen falen in het vervullen van de functionele eisen waaraan ze gekoppeld zijn. Bij 

deze faalvormen moeten vervolgens faaloorzaken gedefinieerd worden. De combinatie van object of element, 

functionele eis, faalvorm en faaloorzaak wordt vanaf dan gezien als de risicogebeurtenis. In tegenstelling tot 

het stappenplan van de NEN norm is er niet voor gekozen om door te werken met die risicogebeurtenissen 

waarvan men een groot eindeffect verwacht. Aangezien de FMECA als input moet dienen voor de RAM analyse, 

kunnen er op deze manier risicogebeurtenissen uit de analyse wegvallen waarvan het verwachte effect lokaal 

klein is maar waarvan de faaloorzaak vaker voorkomt in de analyse. Deze zogenaamde common causes kunnen, 

indien een van deze common causes  optreedt, resulteren in vele faalvormen met kleine lokale effecten, 

hetgeen gezamenlijk kan resulteren in groot falen van het systeem. Gezien het doel en de toepassing van de 

FMECA, is het belangrijk dat deze risicogebeurtenissen worden opgemerkt zodat deze meegenomen kunnen 

worden in de RAM analyse. 

Na het inventariseren van de risicogebeurtenissen met behulp van interviews met experts van de verschillende 

technische disciplines, moeten deze gewaardeerd worden op de doelstellingen geld, omgeving, planning en 

kwaliteit met behulp van de bijbehorende schalen. Ook deze waardering van de verschillende 

risicogebeurtenissen wordt gedaan op basis van de kennis en expertise van de experts in de combinatie. Een 

voorbeeld van deze werkwijze binnen Simeo Risk is weergegeven in figuur 9 

 

Figuur 12: voorbeeld waardering risicogebeurtenis 

Om tot een transparante en expliciete criticality te komen in de uit te voeren FMECA, moet bepaald worden 

wat de meest geschikte wijze van criticality bepaling is. In overleg met de combinatie is de Risk Priority Number 

methodiek geselecteerd als meest geschikte methodiek. Dit houdt in dat de kans van optreden 

vermenigvuldigd wordt met de waardering op de doelstelling. De enige schaal die informatie geeft over de 

vertragingsduur, is die van de doelstelling omgeving. Voor de FMECA wordt deze schaal aangewezen als 

relevant voor de input om de criticality te bepalen van de risico’s ten aanzien van de RAM prestaties. 

Voor de waar/niet waar boxen ten aanzien van de RAM aspecten, wordt tevens tijdens de interviews 

geïnventariseerd welke risico’s van invloed zijn op de RAM aspecten. Er wordt een één genoteerd als deze van 

invloed is bij het desbetreffende RAM aspect. 

Tevens wordt er per risico bepaald op welke wijze deze risicogebeurtenis gedetecteerd kan worden, welke 

maatregelen er genomen moeten worden in geval van optreden van de risicogebeurtenis, welke preventieve 

maatregelen er reeds genomen kunnen worden in het ontwerp om dit risico te minimaliseren of te voorkomen 

en in welke fase het falen zich voordoet. Ook deze informatie wordt tijdens de interviews met de experts 

geïnventariseerd.  
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4.4 Rapportagevorm FMECA 

De rapportagevorm aan de opdrachtgever zal gebeuren door middel van het aanleveren van een overzicht van 

die informatie die benodigd is om het FMECA dossier te vullen. Dit moet gebeuren door middel van het format 

dat weergegeven is in bijlage 2. Alle informatie die op dit format staat, moet gevuld worden en aangeleverd 

worden aan de combinatie. 
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5 Uitvoering FMECA 

Nu de FMECA ontworpen is, kan de onderzoek vervolgd worden. Volgens het verkorte onderzoeksmodel, zoals 

weergegeven in figuur 13, moet de FMECA deze daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

 

Figuur 13: onderdeel van het onderzoeksmodel 

Hiermee wordt beantwoording van de tweede hoofdvraag gerealiseerd. Ter herinnering worden deze nogmaals 

gegeven. 

De tweede hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 2 Welke technische risico’s komen er voor het project BBGF naar voren, wanneer een opgestelde 

FMECA voor de verschillende subsystemen wordt uitgevoerd, die het presteren van het 

systeem op de doelstellingen van ProRail bedreigen? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 2.1 Wat is een technisch risico? 

Deelvraag 2.2 Welke technische risico’s komen er uit de uit te voeren FMECA naar voren voor de 

verschillende subsystemen? 

Met het uitvoeren van de FMECA, heeft de onderzoeker een aantal noemenswaardigheden geïdentificeerd. 

Deze zullen beschreven worden in het doorlopen proces. Met de kennis van het doorlopen proces, zullen 

vervolgens de resultaten gepresenteerd worden.  

Om het proces te doorlopen moet gedefinieerd worden wat er bedoeld wordt met een technisch risico. 

Aangezien de combinatie middels een RAM analyse moet bewijzen dat het ontwerp voldoet aan de 

aspecteisen, gaat het om de prestaties van het ontwerp en de objecten daarin. Het gaat dus om de risico’s die 

voortkomen uit intrinsiek falen. 

5.1 Doorlopen proces 

Met het uitvoeren van de FMECA, zoals vormgegeven in hoofdstuk 4,  heeft de onderzoeker een aantal 

noemenswaardigheden geïdentificeerd.  

Het blijkt erg relevant welke achtergrond de geïnterviewde experts van de technische disciplines hebben. Er 

zijn zowel interviews uitgevoerd met experts met een achtergrond die ligt in de ontwerpfase, als met experts 

met een achtergrond in de beheersfase. In een  primaire reactie worden vaak de faaloorzaken, behorend bij 

een faalvorm, buiten het expertisegebied van de expert gelegd. De expert met een ontwerp achtergrond, blijkt 

veel risico’s aan te dragen die hun oorsprong hebben in onderhoudkeuzes tijdens de onderhoudsfase. 

Hetzelfde geldt voor de expert met een achtergrond in het beheer en onderhoud. Deze draagt veel faalvormen 

aan waarbij de oorzaak wellicht voorkomen had kunnen worden in de ontwerpfase. Het gevaar hiervan is dat 

de focus te veel op andere disciplines en fasen komt te liggen en de ‘eigen’ fase of discipline van de experts niet 

voldoende belicht is. Als dit tijdens de interviews dreigde te gebeuren, is hier nadrukkelijk op doorgevraagd.  
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Het blijkt dat de experts graag hun kennis willen delen en direct hun input graag verwerkt zien in de 

analysetool Simeo Risk. Er zijn hierdoor ook risico’s geïnventariseerd die niet als puur technische risico’s te 

karakteriseren zijn, te weten risico’s die niet ontstaan die door intrinsiek falen maar door extrinsiek falen. De  

risico’s inventarisatie is hierdoor breder uitgevallen.  

Het proces van interviewen blijkt, ondanks dat het direct ingevoerd kan worden in de analysetool Simeo Risk 

tijdrovend. Er blijkt dat de expert veel te vertellen hebben over de risico’s. Ze vertellen de overwegingen op 

basis waarvan ze tot beslissingen komen, waardoor het proces van interviewen, en de juiste input verkrijgen, 

veel tijd kost. Het gevolg hiervan is dat de focus is komen te liggen op de het verkrijgen van de link tussen de 

functionele eisen en de objecten en elementen van de SBS, de faalvormen en de faaloorzaken. De waardering 

van de doelstellingen met behulp van de bijbehorende schalen is gebeurd via de email. Hiervoor is er aan de 

experts een overzicht van de risicogebeurtenis gestuurd. De teruggestuurde waarderingen zijn vervolgens 

verwerkt in het systeem. Het risico van verschillend waarderen door de verschillende experts is op deze manier 

in het proces van de FMECA gekomen. Hierop is geanticipeerd door een Zwitserse risico expert van de Oxand 

Group op het gebied van spoorwegen een analyse te laten uitvoeren op de waardering van de experts van de 

technische disciplines. Hieruit kwam naar voren dat de risicogebeurtenissen van het bovenleidingsysteem 

relatief laag gescoord waren waardoor het hele bovenleidingsysteem lager scoorde dan op basis van zijn 

expertise verwacht mocht worden. Aan de hand hiervan is er een revisie ronde ingepland met de technische 

discipline bovenleiding en zijn deze risico’s nogmaals tegen het licht gehouden en geherwaardeerd. 

De experts blijken überhaupt moeite te hebben met het waarderen van de risicogebeurtenissen. Doordat 

publieke partijen jarenlang zelf het onderhoud hebben uitgevoerd, is de data met betrekking tot faalvormen, 

faaloorzaken en hun impact op de RAM aspecten, grotendeels bij deze partijen zelf te vinden. De expert 

hebben wel kennis over hoelang eventuele reparaties duren, hoe dit onderhoud uitgevoerd kan worden, op 

welke wijze faalvormen en faaloorzaken gedetecteerd kunnen worden en welke maatregelen hiertegen 

genomen kunnen worden, maar niet over hoelang bepaalde objecten en elementen gemiddeld meegaan 

voordat ze falen. Het verzoek tot deze informatie is gedurende de uitvoer van de FMECA in een overlegronde 

bij ProRail neergelegd. Doordat het project echter ingericht is als een concurrentiegerichte dialoog, kon ProRail 

deze informatie niet aan een combinatie verschaffen. Om de focus op het proces en de methodiek te houden 

en te voorkomen dat deze op de kwaliteit van de data kwam te liggen, is door ProRail besloten de informatie 

niet te verstrekken. 

Op verzoek van de combinatie is het Risk Priority Number, zoals voorgesteld in de vormgeving van de FMECA, 

aangepast. Het Risk Priority Number moest niet meer tot stand komen op basis van de kans van optreden en de 

doelstelling omgeving maar op basis van de kans van optreden en de doelstellingen geld, omgeving, kwaliteit 

en planning. De formule die hiervoor in samenspraak met de opdrachtgever is opgesteld is: 

 

De combinatie heeft deze aanpassing aangebracht om er voor te zorgen dat het resultaat van de FMECA meer 

informatie geeft aan de combinatie dan alleen informatie die als input moet dienen voor de RAM analyse. 

5.2 FMECA resultaten 

De resultaten van de uitgevoerde FMECA zijn terug te vinden in bijlage 11, die vanwege het grote aantal risico’s 

apart bij dit document is bijgevoegd. De resultaten zijn tot stand gekomen als Excel export van de analysetool 

Simeo Risk en hebben de structuur zoals weegegeven in tabel 1 en 2. Deze resultaten zijn opgenomen in het 

FMECA dossier door de combinatie en kunnen als input dienen voor de RAM analyse. 
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Id # Status Fase waarin het 

falen zich 

voordoet 

Functies Onderdeel 

van de SBS 

Faal 

mechanismen 

Oorzaak 

van falen 

Kans van 

optreden / 

interval 

Tabel 1: kolommen excel export FMECA resultaten 
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Tabel 2: vervolg kolommen excel export FMECA resultaten 
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6 Resultaten FMECA 

Nu de FMECA uitgevoerd is, kan het onderzoek vervolgd worden. Volgens het verkorte onderzoeksmodel, zoals 

weergegeven in figuur 14, moeten er conclusies getrokken worden uit de resultaten van deze FMECA. 

 

Figuur 14: onderdeel van het onderzoeksmodel 

Hiermee wordt beantwoording van de derde hoofdvraag gerealiseerd. Ter herinnering worden deze nogmaals 

gegeven: 

De derde hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 3 Welke risico’s uit de uitgevoerde FMECA, die de presteren van het systeem op de 

doelstellingen van ProRail bedreigen, kunnen worden aanwezen als kritisch? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 3.1 Op welke wijze wordt vastgesteld of een risico kritisch is? 

Deelvraag 3.2 Welke partij in de projectcontext bepaalt wanneer een risico kritisch is? 

Om de kritische risico’s aan te kunnen wijzen moet allereerst bepaald worden wanneer een risico kritisch is. 

Met behulp van het geselecteerde Risk Priority Number, en de aanpassing die in samenspraak met de 

opdrachtnemer gedaan is in de totstandkoming van dit getal, kunnen de kritische risico’s aangewezen worden. 

Dit kan door de risico’s op volgorde te zetten van hun RPN waarbij de hoogste waarden duiden op het grootste 

risico. Deze risico’s zijn het meest noodzakelijk om te beheersen en dus het meest kritisch.  

De combinatie heeft in deze dus bepaald welke risico’s kritisch zijn. Dit heeft zij gedaan door kaderstellend op 

te treden naar Iter Fidelis in de totstandkoming van de RPN, ondanks dat dit in overleg met Iter Fidelis is 

gebeurd. Tevens heeft de combinatie indirect bepaald welke risico’s als kritisch aangewezen moeten worden 

door de input die haar experts hebben geleverd tijdens de interviews. 

6.1 Resultaten van de FMECA voor de combinatie 

Een overzicht van de 10 meest kritische risico’s, zoals in proposal I is voorgesteld, staan weergeven in tabel 1. 

Hierin staat het totaal risico voor het RPN zoals gedefinieerd in paragraaf 5.1.  

Functies Onderdeel van de SBS Faalmechanismen Oorzaak van falen Totaal risico Fase 

waarin 

het 

falen 

zich 

voor-

doet 

(F 2.1.2)  {F : SS dient te geleiden door middel van 

een conform geleidingsysteem met een sporen 

lay-out zoals is opgenomen in het RVTO} 

(C 1.1.1.1.2)  {F : 

Spoor B} 

Aansluiting niet 

correct 

Mx as onderbouw en 

Mx bovenbouw niet 

gelijk 

60 O&R 
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(F 2.1.2.1)  {F : SS dient voor het rijden van 

treinen te zijn voorzien van sporen die treinen 

kunnen geleiden door het systeemgebied} 

(C 1.1.1.1.1)  {F : 

Spoor A} 

Spoor verzakt Onjuist uitgangspunten 

bij dimensionering 

onderbouw 

54 O&R 

(F 2.1.2.1)  {F : SS dient voor het rijden van 

treinen te zijn voorzien van sporen die treinen 

kunnen geleiden door het systeemgebied} 

(C 1.1.1.1.1)  {F : 

Spoor A} 

Spoor verzakt Onjuist uitgangspunten 

bij dimensionering 

kunstwerken 

54 O&R 

(F 2.1.2.1)  {F : SS dient voor het rijden van 

treinen te zijn voorzien van sporen die treinen 

kunnen geleiden door het systeemgebied} 

(C 1.1.1.1.2)  {F : 

Spoor B} 

Spoor verzakt Onjuist uitgangspunten 

bij dimensionering 

onderbouw 

54 O&R 

(F 2.1.2.1)  {F : SS dient voor het rijden van 

treinen te zijn voorzien van sporen die treinen 

kunnen geleiden door het systeemgebied} 

(C 1.1.1.1.2)  {F : 

Spoor B} 

Spoor verzakt Onjuist uitgangspunten 

bij dimensionering 

kunstwerken 

54 O&R 

(F 2.1.2.5.3)  {F : SS dient voor wisselen van spoor 

voorzien te zijn van wissels die geschikt zijn voor 

een wisselsnelheid van 80 km/h afbuigend} 

(C 1.1.1.1)  {F : 

Spoorconstructie} 

Lengte alligment niet 

goed 

Ongelijkmatige zetting 

grond  

52 G 

(F 2.1.2.5.4)  {F : SS dient wisselen mogelijk te 

maken zonder dat de beoogde rijsnelheid op 

doorgaande sporen wordt aangetast} 

(C 1.1.1.1)  {F : 

Spoorconstructie} 

Lengte alligment niet 

goed 

Ongelijkmatige zetting 

grond  

52 G 

(F 2.1.2.6)  {F : SS dient overlopen van treinen 

naar andere sporen in het kader bijsturing 

mogelijk te maken} 

(C 1.1.1.1)  {F : 

Spoorconstructie} 

Ander spoorspoor 

niet toegankelijk  

Ongelijkmatige zetting 

grond  

52 G 

(F 2.1.2.9)  {F : SS dient het handhaven van de 

benodigde snelheden voor te behalen rijtijden 

door passagierstreinen zoals vermeld in de 

systeemspecificatie mogelijk te maken} 

(C 1.1.1.1)  {F : 

Spoorconstructie} 

Lengte alligment niet 

goed 

Ongelijkmatige zetting 

ondergrond  

52 G 

(F 2.1.2)  {F : SS dient te geleiden door middel van 

een conform geleidingsysteem met een sporen 

lay-out zoals is opgenomen in het RVTO} 

(C 1.1.1.1.1)  {F : 

Spoor A} 

Aansluiting niet 

correct 

Mx as onderbouw en 

Mx bovenbouw niet 

gelijk 

42 O&R 

Tabel 3: top 10 meest kritische risico’s 
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7 Ontwikkelpunten Iter Fidelis op basis van het project BBGF 

Nu de conclusies van de FMECA bekend zijn, kan de onderzoek vervolgd worden. Volgens het verkorte 

onderzoeksmodel, zoals weergegeven in figuur 15, kunnen ontwikkelpunten voor Iter Fidelis aangedragen 

worden. 

 

Figuur 15: onderdeel van het onderzoeksmodel 

Hiermee wordt beantwoording van de vierde hoofdvraag gerealiseerd. Ter herinnering worden deze nogmaals 

gegeven: 

De vierde hoofdvraag is: 

Hoofdvraag 4 Op welke wijze kan Iter Fidelis, op basis van de voor de combinatie uitgevoerde FMECA, het 

product FMECA verder ontwikkelen voor toekomstige toepassing van deze tool? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 

Deelvraag 4.1 Welke ontwikkelpunten komen er vanuit de voor de combinatie uitgevoerde FMECA naar 

voren voor Iter Fidelis? 

Deelvraag 4.2 Welke conclusies en aanbevelingen kunnen Iter Fidelis aangereikt worden ten aanzien van  een 

toekomstig uit te voeren FMECA? 

Op basis van de ontwikkelpunten, zoals deze binnen het project BBGF, geinventariseerd zijn, worden conclusies 

getrokken. Op basis van deze conclusies worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van Iter Fidelis die 

gezamenlijk zullen resulteren in aanbevelingen voor Iter Fidelis. 

De conclusies en aanbevelingen worden opgesplitst in algemene en in case specifieke conclusies en 

aanbevelingen. De ontwikkelpunten zijn allemaal case specifiek omdat ze geïnventariseerd zijn in het project 

BBGF. 

7.1 Ontwikkelpunten FMECA project BBGF 

Er zijn een aantal punten te identificeren uit het project BBGF waar Iter Fidelis, voor toekomstig gebruik van de 

FMECA, welke bij kunnen dragen aan een optimalisatie van het analyseproces.  

Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat de ontworpen en uitgevoerde FMECA één van de 

mogelijkheden is om een FMECA uit te voeren. Zoals beschreven in de NEN norm zijn er legio afwegingen en 

keuzes die bij elke volgende uit te voeren FMECA wederom doorlopen moeten worden. Een FMECA vergt elk 

project weer maatwerk en moet ook zo benaderd worden. Als de situatie daarom vraagt, moet het maatwerk 

ter plekke bijgewerkt worden. Dit bleek ook bij het project BBGF waarbij tijdens de analyse het voortschrijdend 

inzicht tot stand kwam dat de opdrachtgever toch een andere waardering wilde hebben van het Risk Priority 

Number. Deze wens was nog niet duidelijk aan het begin van de analyse en is gaandeweg het project verder 

uitgekristalliseerd. Ruimte in het te doorlopen proces inbouwen voor iteratie en voorschrijdend inzicht is dan 

ook wenselijk. Zeker bij participatie van Iter Fidelis B.V in de ontwerpfase van een project is dit van belang 

vanwege de dynamiek die in een dergelijk proces zit. 
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Het tweede ontwikkelpunt heeft betrekking op het verkrijgen van data. De keuze in het project BBGF om deze 

te verkrijgen met behulp van interviews, brengt een mate van subjectiviteit in de analyse terwijl met de 

ontworpen FMECA juist een objectief resultaat wordt beoogd, hetgeen gebruikt kan worden in het 

ontwerpproces. Om deze analyse zo objectief mogelijk te houden met behulp van interviews, is 

intersubjectiviteit te realiseren door meerdere mensen te betrekken bij de interviews een mogelijk alternatief. 

Het heeft echter de absolute voorkeur om te werken met een database met praktijkwaarden indien deze 

voorradig is. Dit bleek bij de uitgevoerde FMECA niet het geval aangezien ProRail deze data wel heeft, maar 

niet beschikbaar wilde stellen aan de combinatie of Iter Fidelis. 

In de ontstane situatie, waarin het noodzakelijk is om interviews te houden om aan de benodigde data te 

komen, moet op een aantal aspecten gelet worden. Het is noodzakelijk om de interviews gedegen voor te 

bereiden. Onderdeel van deze voorbereiding moet zijn het inventariseren van de achtergrond van de 

geïnterviewde(n). Deze achtergrond is een bron van kennis maar ook een bron van impliciete aannames. De 

geïnterviewden zijn experts op hun eigen gebied en weten exact welke beheersmaatregelen voor welke 

risicogebeurtenis ingezet moeten worden. Gebleken is dat ze de risicogebeurtenis kunnen beschouwen als niet 

meer aanwezig omdat eventuele beheersmaatregelen al in het ontwerp meegenomen worden of in als 

standaard beschouwd worden. De methodiek van het koppelen van functionele eisen en objecten en 

elementen is een goede methode om deze bron van gemiste risicogebeurtenis te voorkomen doordat het 

verbanden expliciet maakt.  

Een tweede ontwikkelpunt met betrekking tot interviewen dat bij het project BBGF naar voren is gekomen, en 

dat samenhangt met het vorige, is dat de experts de neiging hebben risicogebeurtenis te inventariseren 

waarvan eventuele beheersmaatregelen en oorzaken niet in hun technische discipline liggen. Ze hebben het 

idee dat de risico’s in hun technische discipline geheerst zijn, maar dat het juist mis gaat op de risico’s die uit 

raakvlakken of andere fasen en technische disciplines voortkomen. Ontwerpexperts dragen daarmee 

risicogebeurtenissen aan in de beheer- en onderhoudsfase en beheer- en onderhoudsexperts dragen 

risicogebeurtenissen aan die uit de ontwerpfase voortkomen. Beide risico’s zijn relevant en moeten 

geïnventariseerd worden. Dit kwam duidelijk naar voren in het project BBGF tijdens het interview met de 

technische discipline geluidsschermen: hier waren zowel een ontwerpexpert als een beheers- en 

onderhoudsexpert bij aanwezig. Er ontstond een discussie tussen deze twee experts waardoor de experts zelf 

ook tot nieuwe inzichten kwamen. Hiermee ontstond er een risicogebeurtenis inventarisatie waarvan de 

oorzaken en maatregelen uit alle fasen en technische discipline naar voren kwamen. Hierdoor is de 

compleetheid en de kwaliteit van de FMECA verbeterd. Mocht het niet mogelijk zijn om experts uit 

verschillende fasen van het project bij elkaar te krijgen, dienen deze experts wel onafhankelijk van elkaar 

geïnterviewd te worden om de FMECA zo compleet mogelijk te krijgen. 

Een ander ontwikkelpunt dat tijdens het project BBGF naar voren is gekomen, is het gebruik van definities. Het 

blijkt dat elke technische discipline, elke partij van de combinatie, en elk persoon onafhankelijk, anders tegen 

de gebruikte terminologieën aankijkt. Ondanks dat de definities in het project BBGF duidelijk zijn vastgesteld 

tijdens het interview, bleek het tijdens de interviews noodzakelijk om telkens weer de geïnterviewde te houden 

aan de methodiek en de gestelde terminologie. Dit bemoeilijkt het te doorlopen proces omdat de aandacht van 

de interviewer te veel ligt op het binnen de kaders houden van het interview en daardoor minder in de 

gelegenheid is om door te vragen op risicogebeurtenissen, hun impact en de mogelijke beheersmaatregelen. 

De analysetool Simeo Risk werkt ondersteunend in het structureren van het interview. Het directe gebruik van 

deze tool tijdens het interview heeft echter ook een nadeel bleek tijdens het project BBGF. 

Elk persoon die geïnterviewd wordt, ziet graag zijn input verwerkt in de analyse. Dit geldt ook voor de 

geïnterviewde experts. Hierdoor heeft er bestandsvervuiling plaatsgevonden in de vorm van risico’s die niet als 

puur technische risico’s te karakteriseren zijn. In een interview waarbij niet direct met de analysetool gewerkt 

wordt, kan deze genoteerd worden, niet meegenomen worden in de FMECA en alsnog aan de combinatie 
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doorgegeven worden als aanvullende informatie voor het risicodossier. Door de analysetool direct in te vullen, 

wordt deze mogelijkheid beperkt omdat de geïnterviewde zijn input graag verwerkt ziet. Van deze afweging 

moet Iter Fidelis zich bewust zijn voor volgende FMECA’s en de eventuele benodigde interviews. 

Het volgende ontwikkelpunt heeft betrekking op het doel van de FMECA. Ondanks dat het erg verleidelijk is om 

het proces te doorlopen moet, zeker bij een tender die ingericht is als concurrentiegerichte dialoog, het doel 

van de analyse altijd in het achterhoofd zitten. De opdrachtgever heeft dit doel in het project BBGF vastgesteld: 

de FMECA moet uitgevoerd worden ten behoeve van een RAM analyse. Ook de doelstellingen, met 

bijbehorende schalen, waren vastgesteld. Een van deze schalen gaf directe informatie over een RAM effect, te 

weten de doelstelling omgeving. De andere schalen gaven echter niet directe informatie over een RAM effect. 

Dit is niet voorgelegd aan ProRail en de combinatie heeft gewerkt met hetgeen voorgeschreven was. De 

kwaliteit van de analyse had beter kunnen zijn als de doelstellingen voor de uit te voeren FMECA beter 

aansluiten op het doel van de analyse. In Voor de FMECA had dus beter aparte doelstellingen geformuleerd 

kunnen worden, ten opzichte van de doelstellingen van het risicomanagement in het algemeen, die beter bij 

het doel van de FMECA aansloten. 

Het laatste ontwikkelpunt heeft nog betrekking op de beheersbaarheid van het proces en de rol dit data daarin 

speelt. In de concurrentiegerichte dialoog, waarbij de vraag van ProRail gaandeweg het proces met gezamenlijk 

met alle partijen verder uitgekristalliseerd werd, is het volledige aanbestedingsdossier verstrekt door de 

combinatie aan Iter Fidelis. Door het karakter van een concurrentiegerichte dialoog combinatie wist in dit 

stadium de combinatie, ProRail en Iter Fidelis allemaal nog niet precies wat de uitvraag van ProRail precies ging 

omvatten en bevatten. Dit proces wordt met alle partijen gezamenlijk doorlopen bij een concurrentie gerichte 

dialoog. Het gevolg is dat Iter Fidelis een dataschifting heeft moeten uitvoeren om tot een kader te komen op 

basis waarvan de FMECA uitgevoerd moest worden. Dit is echter gebeurd nadat de opdracht van de combinatie 

aan Iter Fidelis is gegund. De beschikbare data was daarmee nog niet bekend op het moment dat de opdracht 

geaccepteerd is door Iter Fidelis. Dit is een situatie die voor de toekomst voorkomen moet worden om de uit te 

voeren analyse beter beheersbaar te houden.  

7.2 Conclusies en aanbevelingen  

Nu de ontwikkelpunten bekend zijn, moeten er generieke en project specifieke conclusie getrokken worden. 

Aan de hand daarvan worden vervolgens generieke en project specifieke aanbevelingen gedaan aan Iter Fidelis. 

7.2.1 Generieke conclusies 

Een generieke conclusie die getrokken kan worden is dat optimalisatie van het proces bij zal dragen aan de 

inhoudelijke kwaliteit van toekomstig uit te voeren FMECA’s. De ontwikkelpunten die beschreven zijn, zijn hier 

getuige van. 

 

De eerste conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat per FMECA de beschikbare data, de beschikbare 

kennis en het gewenste detailniveau verschillend is. Hiermee is elke uit te voeren FMECA projectspecifiek. Het 

is geen standaard product dat, met en vormgeving zoals toegepast op het project BBGF, op elke situatie 

toegepast kan worden. Elk project zal ook daadwerkelijk als een project benadert moeten worden waarbij 

gekeken moet worden wat als value is aangewezen en hoe de risico’s, die deze value bedreigen, het beste 

geïnventariseerd kunnen worden. 

7.2.2 Project specifieke conclusies 

Een conclusie die getrokken kan worden, op basis van het project BBGF, is dat het houden van interviews, 

indien er geen databases voor handen zijn, een kunde op zich is waarover voor de interviews goed nagedacht 

moet worden. De experts zijn vaak beperkt beschikbaar hetgeen de interviewer dwingt efficiënt met de tijd om 
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te gaan. Ook moet er gekeken worden of de experts in staat zijn om de risico’s te inventariseren en te 

waarderen waarvan de faseoorzaak in een andere fase of technische discipline ligt. Indien dit niet het geval is, 

moet er een extra interview ingepland worden met een expert die hierop complementerend is. Het beste zou 

zijn om intersubjectiviteit te realiseren, door interviews met meerdere experts uit verschillende fasen te 

houden in een ronde. Op deze wijze wordt discussie gestimuleerd en wordt een breder gedragen visie 

gerealiseerd.  

De andere conclusie die getrokken wordt is dat de dynamiek van een concurrentie gerichte dialoog  er voor 

zorgt dat in het begin van het project nog niet duidelijk is welke data voorradig is en wat als value aangewezen 

wordt door de opdrachtgever. Dit maakt het lastig om de uit te voeren FMECA vorm te geven en  de 

bijbehorende doelstellingen te formuleren om op deze manier tot een inventarisatie te komen van de risico’s 

die deze value bedreigen. De kaderstellende documentatie van ProRail biedt houvast in het vormgeven en 

uitvoeren van de FMECA maar resulteert tevens in reeds gemaakte keuzes en behoefte tot verduidelijking. 

Voor deze reeds gemaakte keuzes kon een verzoek tot wijziging (VTW) ingediend worden bij ProRail, hetgeen 

ProRail kon accepteren of niet. Dit resulteert in proces en informatie onzekerheid. Deze proces en informatie 

onzekerheid vermindert de beheersbaarheid van de uit te voeren analyse voor Iter Fidelis. 

Een ander gevolg hiervan is dat bepaalde facetten van de vormgeving en uitvoering van de FMECA onderbelicht 

zijn gebleven binnen deze opdracht. De doelstellingen waren reeds vastgesteld en hoefden daarmee niet meer 

opgesteld te worden. Dit hoeft niet het geval te zijn bij toekomstige FMECA’s. Het is van belang voor Iter Fidelis 

om deze kennis te vergaren om toekomstige FMECA’s zo goed mogelijk projectspecifiek te kunnen maken.  

Een hierbij aansluitende conclusie die getrokken wordt, is dat de data die verkregen is met de interviews met 

de experts van de combinatie, niet zonder meer toepasbaar is voor andere projecten. Door een gebrek aan 

intersubjectiviteit bij deze interviews en een gebrek aan harde data vanuit de combinatie of ProRail, kan deze 

data dienen om gevoel te krijgen op faalvormen, faaloorzaken en het verbanden tussen de objecten en de te 

vervullen functies van het te realiseren project. Het kan dus dienen als een eerste oriëntatie op een 

spoorwegconstructie.  

7.3 Aanbevelingen 

Met de conclusies bekend, moeten er aanbevelingen gedaan worden aan Iter Fidelis.  Deze aanbevelingen zijn 

onderverdeeld in generieke en project specifieke aanbevelingen.  

7.3.1 Generieke aanbevelingen 

De generieke aanbevelingen die gedaan worden aan Iter Fidelis, betreffen de volgende: 

1. Het verdient aanbeveling voor Iter Fidelis B.V om te beginnen met het verzamelen van data ten aanzien 

van faalvormen, faaloorzaken, faalintervallen (voor bepaling kans van optreden) mogelijk lokale en eind 

effecten, beheersmaatregelen en detectiewijze van objecten en elementen in een database. Als deze 

informatie beschikbaar is binnen Iter Fidelis verkleint dit de afhankelijkheid van de opdrachtgever en/of 

opdrachtnemer in een project en vergroot dit daarmee de beheersbaarheid en de kwaliteit van de uit te 

voeren FMECA. Vanuit dit licht bekeken is het dan ook raadzaam om te inventariseren welke data, maar 

ook ervaring, beschikbaar is binnen de Oxand Group SA; 

2. Het verdient aanbeveling voor Iter Fidelis, indien zich hiertoe een gelegenheid voordoet,  om aan die kant 

van de tafel te komen zitten waar de data zit. Op deze wijze zal Iter Fidelis ook die partijen beter kunnen 

bedienen die geen beschikking hebben over data. De data met betrekking tot faalvormen, faaloorzaken en 

faalintervallen is, in het geval van het project BBGF, in het bezit van ProRail en als Iter Fidelis toegang wil 

krijgen tot deze data voor het opbouwen van de database, zal dit eerder mogelijk zijn als Iter Fidelis aan de 
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opdrachtgevende kant van de tafel zit. Op deze wijze kan Iter Fidelis toekomstige klanten vanuit de markt 

beter bedienen. 

Project specifieke aanbevelingen 

1. De project specifieke aanbevelingen die gedaan worden aan Iter Fidelis, betreffen de volgende: 

2. Voor een volgende offerte verdient het de aanbeveling om nader stil te staan bij de databehoefte en 

databeschikbaarheid. De eerste vraag bij een verzoek vanuit een opdrachtgever of opdrachtnemer voor 

een FMECA heeft dan betrekking op welke informatie er beschikbaar is ten aanzien van faalvormen, 

faaloorzaken, lokale en eindeffecten, faalintervallen (voor bepaling kans van optreden), 

beheersmaatregelen en detectiewijze van de objecten en elementen en welke mogelijkheden er zijn om 

deze projectspecifieke kennis te verkrijgen; 

3. Als de noodzakelijke data niet beschikbaar is bij de opdrachtnemer, dan moet Iter Fidelis in de offerte het 

voorstel doen om ook met de opdrachtgever aan tafel te gaan zitten. Op deze manier heeft Iter Fidelis een 

grotere kans de noodzakelijke informatie te verkrijgen en begeleidt Iter Fidelis de opdrachtnemer in de 

uitvraag door de opdrachtgever. Op deze manier kan Iter Fidelis van extra toegevoegde waarde zijn voor 

de opdrachtgever of opdrachtnemer en kan, naar verwachting, tot FMECA resultaten leiden die beter 

aansluiten op de behoefte van de opdrachtnemer of de opdrachtgever. 

4. Een hierbij aansluitende aanbeveling wat betreft de databehoefte van Iter Fidelis  heeft betrekking op de 

communicatie met de opdrachtgever. Het verdient aanbeveling dat Iter Fidelis met de opdrachtgever en/of 

opdrachtnemer communiceert welke data Iter Fidelis wel en niet beschikbaar heeft en welke data 

daarmee nog nodig is om tot een FEMCA te kunnen komen. Op deze wijze wordt er afstemming bereikt 

over de uit te voeren analyse, de wederzijdse inbreng en het beoogde resultaat van deze analyse; 

5. In geval van het niet beschikbaar zijn van benodigde data als input voor de analyse, is het raadzaam om de 

interviews uit te voeren met meerdere experts uit verschillende fasen om intersubjectiviteit te realiseren. 

Dit verlaagt het subjectieve karakter van een interview en verhoogt daarmee de waarde van de data en 

daarmee de kwaliteit van de analyse; 

6. Iter Fidelis kan de data die is verzameld in het project BBGF gebruiken om een algemene oriëntatie te 

krijgen op de werking van spoorwegconstructies maar moet deze, in de huidige staat, nog niet gebruiken 

als input voor volgende FMECA’s. Daarvoor heeft de input vanuit de interviews een te kleine grondslag op 

basis van intersubjectiviteit of harde data en zal eerst een validatie moeten plaatsvinden. Dit zou kunnen 

door de data van het project BBGF alsnog te valideren met behulp van harde data uit databases of deze 

data te valideren op basis van intersubjectiviteit van de experts. 
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9.1 Bijlage 1: Tracekaart Hanzelijn 
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9.2 Bijlage 2: Appendix 6 uit de opdrachtomschrijving van ProRail 

 

Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA) 

 

Id. Nummer: ONDERDEEL VAN DE SBS: 

Functies: 

Faalmechanismen: 

Oorzaken van falen: 

Fase waarin het falen zich voordoet: 

Faaleffecten:  a. Lokale effecten: 

 b. Eindeffecten: 

Ernst 

Kans van optreden / interval Omvang gevolg: Totaal risico: 

Methode om falen te ontdekken of symptomen:  

Genomen maatregelen in ontwerp: 

Te nemen maatregelen: 

Opmerkingen 
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9.3 Bijlage 3: Proposal I van Iter Fidelis B.V 

 

Voor:   Hans Herweijer, combinatie DVRI, Imtech, Bombardier, Verebus 

Onderwerp: Risicomanagement 

Datum:    

Inleiding 

Op vrijdag 4 juli jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heren Herweijer (combinatie DVRI, Imtech, 

Bombardier, Verebus, hierna kortweg: de combinatie) en De Jonge en De Jonge (Iter Fidelis). Hierbij is de 

mogelijke samenwerking tussen de combinatie en Iter Fidelis verkend.  

Uitdaging 

De combinatie neemt deel aan de tender voor het D&C contract voor de bovenbouw. In de periode tot aan 10 

oktober vindt de concurrentiegerichte dialoog plaats. In deze periode dient onder meer zicht te komen op het 

risicoprofiel van het project en de te nemen beheersmaatregelen, en dient de opdrachtgever ervan te worden 

overtuigd dat de combinatie gesteld staat de risico’s te managen. Daarmee is de uitdaging tweeledig: ten 

eerste dient er daadwerkelijk grip te komen op de risico’s en ten tweede moet de combinatie dat overtuigend 

presenteren. De opdrachtgever heeft daarbij een kader aangereikt waarbinnen de combinatie dient te 

opereren: risico’s dienen met een FMECA en een RAM-analyse te worden geïnventariseerd en gewaardeerd, 

om op basis daarvan tot beheersing te komen.  

Een afgeleide uitdaging is om binnen de organisatie van de combinatie voldoende tijd en ruimte te nemen om 

daadwerkelijk tot een functionele benadering van het project te komen, en te vermijden dat te snel al 

oplossingen worden bedacht die buiten de scope van de functionele vereisten vallen.  

Iter Fidelis’ benadering 

Iter Fidelis is gespecialiseerd in risicogestuurd asset management. Met als uitgangspunt dat een geïntegreerd 

systeem gedurende een lange periode optimaal moet functioneren, inventariseert Iter Fidelis de risico’s die dat 

uitgangspunt bedreigen. Iter Fidelis stelt daarbij het systeem centraal: welke subsystemen, componenten en 

objecten leveren welke bijdrage en wat zijn mogelijke ongewenste gebeurtenissen die het functioneren 

daarvan negatief beïnvloeden? De oorzaken die daaraan ten grondslag liggen kunnen zowel in het systeem zelf 

zitten (bijvoorbeeld een defect object), in de organisatie (instructie verkeerd uitgevoerd) of in externe factoren. 

Afhankelijk van de impact van het risico en de beheersingsmogelijkheden zal worden gekozen voor een 

preventieve of correctieve benadering.  

Iter Fidelis’ meerwaarde 

- Participatie in projecten die voor introductie en verankering van risicogestuurd asset management in 

Nederland zeer relevant zijn: N31, Tweede Coen, tender A12. Daarnaast nauwe contacten met RWS, 

Havenbedrijf Rotterdam, diverse provincies en gemeenten; 

- Beschikking over, kennis van en ervaring met relevante methoden, technieken en IT ten behoeve van 

de FMECA en de RAM-analyse; 

- Aangehaakt op relevante internationale netwerken: onderdeel Oxand groep, lid van Institute of Asset 

Management (IAM), lid van de werkgroep STORM ten behoeve van het kaderprogramma IMPECTS; 
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- Enthousiast team van betrokken en deskundige medewerkers op senior, medior en junior niveau, en 

dus breed inzetbaar in de ondersteuning van de combinatie; 

- Via Oxand beschikking over consultants met ruime ervaring in risicoanalyse en risicomanagement voor 

complexe systemen en installaties.  

Voorstel stappenplan 

1. Schiften beschikbare informatie: Welke informatie die door de opdrachtgever is verstrekt is relevant 

voor de uit te voeren FMECA en RAM-analyse? Op basis van de analyse van de functionele eisen wordt 

een indeling gemaakt naar relevantie van informatie voor die eisen. Op basis van die indeling worden 

taakvelden toegekend aan de disciplines die binnen de organisatie van de tender zijn onderscheiden: 

de voor hen relevante ‘brokstukken’ van de berg informatie die is aangeleverd door de opdrachtgever. 

Wellicht ten overvloede: de in de concept-Aanbestedingsleidraad versie 1.6. d.d. 2 juni 2008 vermelde 

producten ‘concept veiligheidsanalysedossier’, ‘safetyplan’ en ‘concept hazardlog’ blijven buiten 

beschouwing.  

Voor deze stap schat Iter Fidelis drie manweken nodig te hebben: 3*40 = 120 uur 

2. Bevragen disciplines: per discipline wordt de organisatie van de combinatie bevraagd op de volgens 

hen relevante risico’s voor het project. Dit gebeurt in twee ronden: Eerst een open ronde waarin de 

disciplines open benaderd worden. Vervolgens een gesloten ronde, op basis van een analyse van de 

informatie van de opdrachtgever en van de uitkomsten van de eerste ronde worden de blinde vlekken 

besproken.  

Voor deze stap schat Iter Fidelis 6*2*2*2+2*8 = 64 uur nodig te hebben. (6 disciplines, twee 

gesprekken van 2 uur door 2 medewerkers van Iter Fidelis, voor beide ronden 8 uur rapportage) 

3. Analyse risico’s in FMECA en RAM-analyse. De geïnventariseerde risico’s worden gekoppeld aan de 

functionele eisen en gewaardeerd op hun impact voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 

onderhoudbaarheid van het systeem. Op basis van deze analyse kan een indeling worden gemaakt 

naar gewicht van risico’s: wat is de top 10, waarop het management tijdens ontwerp en uitvoering 

moet gaan sturen?  

Voor deze stap schat Iter Fidelis twee manweken nodig te hebben: 2*40 = 80 uur.  

4. Benoemen kritische objecten. Op basis van de waardering van de risico’s kan worden bepaald welke 

objecten in het geding zijn. Dit levert een overzicht van kritische objecten op, die centraal moeten 

komen te staan in het ontwerp- en uitvoeringstraject van het project.  

Voor deze stap schat Iter Fidelis vier mandagen nodig te hebben: 4*8 = 32 uur.  

5. Toedelen risico’s en formuleren risicomanagement. In deze laatste stap wordt bepaald wie de 

aangewezen personen of partijen zijn om de geïnventariseerde risico’s te beheersen of om extra te 

letten op de kritische objecten gedurende ontwerp- en uitvoeringsfase. Dit vergt draagvlak in de 

organisatie, en dus afstemming. Het aldus geformuleerde risicomanagement dient als onderlegger 

voor het ontwerp- en uitvoeringsplan van de combinatie.  

 

Voor deze stap schat Iter Fidelis een manweek en een werksessie nodig te hebben: 40+8 = 48 uur.  

In bijlage 1 is een korte beschrijving gegeven van Simeo ERM, een IT toepassing die Iter Fidelis, indien 

gewenst, zou kunnen leveren ter ondersteuning van het risicomanagement binnen het project. De 

inrichting en implementatie hiervan valt buiten dit voorstel. 

Bijlage 1. Functionaliteit Simeo ERM 
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Risicomanagement 

Simeo ERM omvat de functionaliteit om risicobeheersingsmaatregelen aan een medewerker toe te wijzen en 

de bijbehorende deadlines vast te leggen. Simeo ERM registreert de voortgang van de maatregelen en geeft in 

rood aan wanneer de deadline verstreken is. Als dit consequenties heeft voor het risicoprofiel van het project 

wordt dit inzichtelijk gemaakt. Simeo ERM genereert automatisch het actieplan, inclusief taken, 

verantwoordelijkheden en deadlines, dat voortvloeit uit het risicoprofiel. 

Registratie risico’s 

In feite is Simeo ERM een risico database. Deze database kan vanuit alle denkbare relevante perspectieven 

worden bevraagd. Bijvoorbeeld op het aspect betrouwbaarheid, of veiligheid, of op kosten die gemaakt 

moeten worden voor het treffen van beheersmaatregelen.  

Risico analyse 

Simeo ERM biedt de functionaliteit om eigenschappen van risico’s op te slaan en te analyseren. Simeo ERM 

biedt vooral analysekracht met betrekking tot de (ernst van) gevolgen van ongewenste gebeurtenissen. Simeo 

ERM biedt tevens de mogelijkheid om de oorzaken van de ongewenste gebeurtenissen vast te leggen.  

Risico evaluatie 

Simeo ERM biedt de functionaliteit van ‘risk mapping’. Dit gebeurt aan de hand van twee matrices die in de 

praktijk zeer relevant zijn voor risico management: de kans-effect matrix en de criticallity-mitigation matrix. 

Aan deze matrices liggen de factoren en de bijbehorende acceptatiegrenzen ten grondslag die de klant het 

belangrijkst acht voor zijn risicomanagement. Meestal zijn dat: kans, tijd, beschikbaarheid en kosten. Van 

iedere beheersmaatregel geeft Simeo ERM grafisch weer wat het effect is in beide matrices. Op basis daarvan 

kan worden bepaald welke risico’s nadere aandacht vereisen en welke besparingen mogelijk zijn. 

Presentatie risico’s 

Simeo ERM is toegesneden op een adequate presentatie van risico’s en beheersmaatregelen. In de praktijk 

blijken de zeer verhelderend en ondersteunend te werken. Simeo ERM bevat daarnaast functionaliteit voor het 

exporteren van gegevens in Excel. Hiermee kunnen overzichten worden uitgedraaid: inhoudelijk – met 

betrekking tot de geïnventariseerde risico’s als acties en procesmatig – een overzicht van wijzigingen die in het 

risicobestand zijn doorgevoerd. In onderling overleg kunnen interfaces worden gebouwd tussen de binnen de 

combinatie beschikbare systemen en de daarin opgeslagen data en Simeo ERM 
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9.4 Bijlage 4: Overzicht schalen van de doelstellingen en kans van optreden 

Score Kans (K)  Score Gevolg geld (G)  Score Gevolg planning (T) 

1 0 – 0,1% (komt zelden voor)  1 < 0,5% bouwkosten  1 <3% doorlooptijd 

2 0,1 – 1% (onwaarschijnlijk)  2 0,5 – 1% bouwkosten  2 3 – 6% doorlooptijd 

3 1 – 10% (kans bestaat, niet groot)  3 1 – 2% bouwkosten  3 6 – 9% doorlooptijd 

4 10 – 25% (er is een reële kans)  4 2 – 3% bouwkosten  4 9 – 12% doorlooptijd 

5 25 – 50% (vrijwel zeker)  5 >3% bouwkosten  5 >12% doorlooptijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score Gevolg kwaliteit eindproduct (Q)  

0 Eis wordt gehaald (optie voor restrisico)  

1 Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald  

2 Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald  

3 Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle  

4 Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies  

5 Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit   

Score Gevolgen omgeving (O) 

1 TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch Irritatie omgeving 

2 TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen Protesten niet belanghebbenden 

3 Stremming 0-8 uur Imagoverlies ProRail 

4 Stremming 8-24 uur Verstoring relaties belanghebbenden 

5 Stremming > 24 uur PPT niet haalbaar 
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9.5 Bijlage 5: Overzicht eisen uit vraagspecificatie 

 

Proceseisen 

Aan de RAM analyse met FMECA zijn de volgende proceseisen gesteld: 

• Gedurende het ontwerpproces dient door middel van FMECA vastgesteld te worden of ontwerpkeuzes 

het voldoen aan de eisen met betrekking tot de RAM prestatie van het Werk niet bedreigen; 

• Gedurende het ontwerpproces  dienen door middel van FMECA alle oorzaken, die zorgen voor het 

falen van het Werk (niet functioneren zoals bedoeld in en/of Afwijkingen van de eisen in de 

Vraagspecificatie), in kaart te worden gebracht; 

• Waar nodig dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd om te kunnen voldoen 

aan de vereiste prestatie; 

• De betreffende analyse dient gekoppeld te zijn aan de System Breakdown Structure (SBS); 

• Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het 

ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 

• FMECA resultaten dienen zodanig nauwkeurig en correct te zijn dat al het mogelijk falen van het Werk 

en intervallen waarin dit kan geschieden bekend zijn. 

• De volgende stappen dienen te worden doorlopen bij het uitvoeren van de analyse op de objecten in 

de SBS: 

1. Beschrijf de objecten in de SBS. De beschrijving omvat verwachte werking en functies van het 

object, raakvlakken met andere objecten en functies, beperkingen van het object en faaldefinities 

(ten opzichte van de eisen in de Vraagspecificatie); 

2. Identificeer alle mogelijk faalmechanismen en benoem de optredende ongewenste effecten 

(eindeffecten op objectniveau en lokale effecten); 

3. Evalueer alle effecten op consequenties voor het functioneren en benoem de potentieel 

ernstigste gevolgen; 

4. Kwantificeer intervallen waarin falen kan optreden; 

5. Kwantificeer kansen en gevolgen voor effecten met een gevolg voor betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid (RA) van het Werk; 

6. Identificeer maatregelen die getroffen kunnen worden om falen tegen te gaan of (kans maal) 

gevolg van falen te mitigeren en verwerk deze in het ontwerp; 

7. Onderken methoden om falen op te merken, onderken methoden om mechanismen die vooraf 

gaan aan falen op te merken en benoem compenserende voorzieningen in geval van falen; 

8. Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het 

ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid; 

9. Leg de resultaten van de analyse vast in een FMECA-dossier. 

(ProRail, 2008) 

Product eisen 

Aan de RAM analyse met FMECA, zijn de volgende producteisen gesteld: 

• Conform FMECA  conform NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig, FTA systematiek conform NEN-

EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig en het beschrevene in dit werkpakket. 

• Het FMECA-dossier dient opgebouwd te zijn uit actueel te houden FMECA-bladen conform appendix 6 

(bijgevoegd als bijlage 2 in dit document) 

• Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit van toepassing zijnde 

documenten, leveranciersinformatie of informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen zijn 

bovenstaande bepalingen niet van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende 

informatie.  

• Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende 

borgt zijn bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing. 

(ProRail, 2008) 

Te leveren producten en diensten 

In de overlegfase, waarin dit onderzoek zich bevindt, worden de volgende producten en diensten verwacht:  
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• Een concept plan van aanpak voor het uitvoeren van RAM analyse en voor het aantonen van 

onderhoudbaarheid. 

• voorlopige RAM en FMECA berekeningen (op basis van globale ontwerp/voorlopige aantallen) 

(ProRail, 2008) 

Voorgeschreven schalen FMECA 

In bijlage 4 van dit document zijn de schalen te vinden die ProRail heeft voorgeschreven bij het 

risicomanagement, waarvan de uit te voeren FMECA een onderdeel is. De FMECA levert daarin de technische 

risico’s. De procesrisico’s vallen buiten de scope van deze opdracht maar moeten met de zelfde schalen 

gewaardeerd worden. 

(ProRail, 2008) 
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9.6 Bijlage 6: Tijdspad Project BBGF 

 

 

Fase  Planning  Activiteit(en) 

 

Voorselectiefase Reeds afgerond bij verstrekken 

aanbestedingsdossier 

• Advertentie EG publicatieblad  

• Aanmelding gegadigden 

• Selectie gegadigden  

Overlegfase Week 23 (4/6 juni 2008) • Consultatie en 1
e
 overlegronde 

• 2
e
 overlegronde 

• 3
e
 overlegronde 

• 4
e
 overlegronde 

• 5
e
 overlegronde 

• 6
e
 overlegronde 

Week 26 (25/27 juni) 

Week 29 (9/11 juli)  

Week 35 (27/29 augustus) 

Week 37 (10/12 september) 

Week 41 (9/10 oktober) 

Aanbiedingsfase 13/10/2008 • Uitnodiging tot inschrijving (incl. definitief 

aanbestedingsdossier) 

13/10/2008 – 7/11/2008 • Opstellen aanbiedingen door gegadigden 

Aanbesteding 7/11/2008 • In ontvangst nemen aanbiedingen 

Beoordelingfase (1) 7/11/2008 – 28/11/2008 • Beoordelen aanbiedingen 

Onderhandelings-fase 28/11/2008 • Bekendmaking beoordeling 

• Onderhandelingsronden 

 

• Indienen gevraagde producten en 

aanbieding 

28/11/2008 – 5/12/2008 

2/2/2009 

Beoordelingfase (2) 2/2/2009 – 2/3/2009 • Beoordelen aanbiedingen 

23/3/2009 • Gunnen Basisovereenkomst  
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9.7 Bijlage 7: Overzicht onderwerpen overlegronden 

Bespreken tijdens overleg Gegadigde levert Gegadigde krijgt 

1 • Presentatie: Hanzelijn Bovenbouw 

• Presentatie: procedure, EMVA, open punten 

preselectie 

• introductie aanbestedingsteam 

• afspraken over proces, documentrouting 

(namen gegadigden, postbus ProRail), data 

overlegronden 

• wvttk 

• Een 

organisational 

breakdown 

structure (OBS) 

• concept 

aanbestedingsdossier 

2 • Afstemming m.b.t. het dossier (volledigheid) 

doelstellingen, werkwijze en focus op de te kiezen 

oplossing/ keuze interlocking gegadigde 

• Duurzaam Bouwen optie 

• behandelen vragen en VTW's gegadigde 

• Risico's  

• opties duurzaam 

bouwen 

gegadigde 

 

3 •  Presentatie van de (sub)systeemoplossing(en) 

BBGF, globaal ontwerp 

• concept planning en indienststellingsplan: 

Inzicht in de (tijdige) maakbaarheid en 

oplevering van het project (specifiek 

interlocking); 

• afstemming met onderbouwcontracten; 

geografische en technische interfaces, 

aansluiting op Flevolijn en Veluwelijn 

• behandelen vragen en VTW's gegadigde 

• Leveren 

producten onder 

“te leveren bij 

overlegfase”  in 

de Opdracht-

omschrijving  

• format bindende 

detailbegroting  

• concept SFA 

• opmerkingen 

duurzaam bouwen 

gegadigde 

4 • concept veiligheidsanalysedossier, safetyplan en 

concept hazardlog 

• concept RAM plan (aangeven hoe aan eisen zal 

worden voldaan)/voorlopig RAM en MFECA 

berekeningen (op basis van globale 

ontwerp/voorlopige aantallen) 

• concept plan van aanpak; integraliteit, 

kwaliteitsplan mbt interlocking, beheerste 

uitvoering project, plan systeemintegratietest 

• scope beschrijving ISA/NOBO 

• Te gebruiken format detailbegroting bij 

aanbieding 

• behandelen vragen en VTW's gegadigde 

• Overzicht van 

Duurzaam 

Bouwen 

oplossingen 

gegadigde 

 

5 • Risico’s systeemoplossing beoordelen 

• concept indienststellingsplan 

• Voorlopig master testplan (welke condities zijn 

noodzakelijk voor testen?) 

• Onderhoud/SFA 

• behandelen vragen en VTW's gegadigde 

 • Voorlopig toe te 

kennen % Duurzaam 

bouwen (beoordeling 

extern) 

• Definitieve 

gunningscriteria 

• definitief dossier; incl 

definitieve over-all 

planning inlcusief 

mijlpalen 

Opdrachtgever 

6 • NTB   
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9.8 Bijlage 8: Functieboom Project BBGF 
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Gegadigde: Datum:

Versie: Status:

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

zeer ernstig

= volledige 

baanvakstrem

ming

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

belangrijk

= baanvak 

sterk 

ontregeld, > 4 

treinen 

opgeheven of 

omgeleid of 

>2 treinen > 

20 minuten 

vertraging of 

>7 treinen > 

10 minuten 

vertraging

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

minder 

belangrijk

verwachte 

gemiddelde 

herstelduur 

(functieherstel

duur) in uren 

bij optreden 

TAO (= 

moment van 

melding bij 

RVL tot en 

met 

gereedmeldin

g in uren)

verwachte 

maximale 

herstelduur in 

uren bij 

optreden TAO 

(duur waarbij 

> 90% TAO's 

een kortere 

hersteltijd 

heeft)

benodigd 

aantal keren 2 

uur 

enkelsporige 

TVP per 

werkzone per 

jaar

benodigd 

aantal keren 4 

uur 

enkelsporige 

TVP per 

werkzone per 

jaar

benodigd 

aantal keren 4 

uur 

dubbelsporige 

TVP 

(overloop) per 

jaar

benodigd 

aantal keren 

TVP open 

spaninrichting

en / bvl 

schakelaars, 3 

uur, 

werkzones en 

aangrenzende 

werkzones per 

jaar

Verwachte 

onderhoudskosten 

in euro's per jaar 

(alle kosten 

gedurende geëiste 

levensduur)

2,14 0 1,01 1,13 2,0 3,5

0,53 0,165 0,285 0,075 2,0 3,5

0,175 0,055 0,095 0,025 2,0 3,5

7,79 0,00022 0,80 6,99 2,00 3,50

0,30 0,00022 0,30 0 2,0 3,5

kleur betekenis 0,0002 0 0,0002 0 2,0 3,5

Ingevulde / berekende RAM waarde voldoet niet aan eis in eisenspecificatie

Ingevulde / berekende RAM waarde voldoet aan eis in eisenspecificatie 0,70 0 0 0,70 2,0 3,5

Ingevulde / berekende RAM waarde voldoet niet aan eis in eisenspecificatie 

maar er wordt wel voldaan aan overall eis in eisenspecificatie.

0 0 0 0 nvt nvt

- - - - - -

10,63 0,22 2,19 8,22 2,0 3,5 13,0 9,0 4,0 1,0 1.800.000    

- - - - - -

- -

Toelichting automatische kleuring cellen:

RAM ANALYSE BBGF 

- Alleen Geel geacreerde cellen dienen ingevuld te worden door gegadigde

- Ontbrekende objecten waar door gegadigde RAM impact wordt verwacht worden toegevoegd door gegadigde.

Totaal aantal exogene TAO's/FHT/ TVP's/kosten:

Omgeving (derden, processen, weer)

Herstelduur

Decompositie BBGF:

3,56,290,50

TVP behoefte per jaar en onderhoudkosten per jaar

 - 

- De gegadigde stelt zeker dat de samenvatting RAM analyse consistent is met en afgeleid is van Detail analyse

- Bij aanbieding op een deel van scope BBGF dienen alleen relevante delen worden ingevuld door gegadigde

- Bij een TAO's kunnnen maximaal 5 treinen per uur per richting (2IC, 2IR, 1 goederen terein) worden gehinderd.

-

Bovenleiding

-

Randvoorwaarden / Uitgangspunten RAM analyse:

0

Beveiliging

(Koppeling) interlocking + 

(remote) objectcontrole

RBC

Balises

Overige decentrale objecten

Geluidsschermen

Tractievoeding  + voeding NTD + railspoelen

Spoorsysteem (Dragen, geleiden / richting geven)

Opdeling Beveiliging

Seinen

Spoorstroomlopen

ATB baanapparatuur

Koperkabel en 

ES-lassen

2,0

Overige objecten

Totaal aantal endoge TAO's/FHT/ TVP's/kosten:

6,79

Samenvatting RAM analyse
TAO's per jaar

Is samenvatting consistent met detail analyse? [Ja of Nee]

 

9.9 Bijlage 9: RAM sheet 

 

 

 

 

  



 

 Zicht op value: een Failure Mode Effect and Criticality Analysis op de Hanzelijn 9—54 

Detail RAM analyse

Rail infra objecten 

BBGF met impact op 

RAM prestatie Hanzelijn 

Eisen m.b.t. uitvoeringsvorm in vraagspecificatie BBGF (indicatief, 

vraagspecificatie prevaleert, aan te scherpen door gegadigde)

verwachte TAO 

prestatie uitgedrukt …

Geen keuze vrijheid 

("voorgeschreven (en 

vrijgegeven) oplossing"

of

Keuze vrijheid ("keuze 

uit vrijgegeven 

oplossingen")

of

Oplossingsvrijheid 

("(gedeeltelijke) 

ontwerpvrijheid")

gegeven gestelde 

eisen in 

vraagspecificatie 

BBGF

Aantal TAO's 

per jaar ( = 

verwachte 

aantal 

storingen per 

jaar dat 

daadwerkelijk 

leidt tot een 

TAO) per 

eenheid

aantal 

eenheden

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

zeer ernstig

= volledige 

baanvakstrem

ming

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

belangrijk

= baanvak 

sterk 

ontregeld, > 4 

treinen 

opgeheven of 

omgeleid of 

>2 treinen > 

20 minuten 

vertraging of 

>7 treinen > 

10 minuten 

vertraging

totaal aantal 

verwachte 

TAO's per jaar 

in categorie 

minder 

belangrijk

verwachte 

gemiddelde 

herstelduur 

(functieherstel

duur) in uren 

bij optreden 

TAO (= 

moment van 

melding bij 

RVL tot en 

met 

gereedmeldin

g in uren)

verwachte 

maximale 

herstelduur in 

uren bij 

optreden TAO 

(duur waarbij 

> 90% TAO's 

een kortere 

hersteltijd 

heeft)

benodigd 

aantal keren 2 

uur 

enkelsporige 

TVP per 

werkzone per 

jaar

benodigd 

aantal keren 4 

uur 

enkelsporige 

TVP per 

werkzone per 

jaar

benodigd 

aantal keren 4 

uur 

dubbelsporige 

TVP 

(overloop) per 

jaar

benodigd 

aantal keren 

TVP open 

spaninrichting

en / bvl 

schakelaars, 3 

uur, 

werkzones en 

aangrenzende 

werkzones per 

jaar

Verwachte 

onderhoudskosten 

in euro's per jaar 

(alle kosten  

exclusief einde 

levensduur 

vervangingen)

Spoorconstructie Spoor in ballast geschikt voor 200km/uur conform OVS00056-7-2 per km enkelspoor 0,0095

Wisselconstructie 1:15
Nieuwe generatie wissels op (on)gedeelde dwarsliggers conform REG00003-

V002 / OVS00056-6.2

Wisselsteller EBI switch (op 230 volt)

Wisselverwarming Wisselverwarming electrisch lint

TRV
Geen specifieke eisen in vraagspecificatie, opdrachtnemer heeft (beperkte) 

oplossingsvrijheid

Railspoelen Geen specifieke eisen in vraagspecificatie per railspoel 0,0002

BVL B4 bovenleiding op 200 km/u volgens OVS00012-2 en OVS00045-5.4 per km enkelspoor 0,0019

Voeding niet tractie 

doeleinden

3kV ac 75 en 230/400V AC 50 Hz systeem volgens OVS00017, 

opdrachternemer heeft (beperkte) oplossingsvrijheid

Interlocking + koppeling 

interlocking + 

objectcontrole

Interlocking  (Overlay ( ATB-EG en ERTMS-level II))

RBC
Geen specifieke eisen in vraagspecificatie, opdrachtnemer heeft (beperkte) 

oplossingsvrijheid
per RBC

Balise
Geen specifieke eisen in vraagspecificatie, opdrachtnemer heeft (beperkte) 

oplossingsvrijheid

per (redundantie) 

balise?

Sein Seinstelsel NS54 seintype LED2 per Sein 0,0025

Spoorstroomloop
GRS spoorstroomloop. Opdrachtnemmer heeft vrijheid t.a.v. opdeling 

verkeerskundige secties naar GRS secties
per GRS sectie 0,014

ATB baan apparatuur ATB-EG voor totale scope 0,7 1 0,7

Koperkabel (met name 

kabelmoffen)

Geen specifieke eisen in vraagspecificatie, opdrachtnemer heeft (beperkte) 

oplossingsvrijheid

ES-las ES-las geschikt voor 200 km / uur per ES-las 0,006

Geluidsscherm
Geen specifieke eisen in vraagspecificatie, opdrachtnemer heeft (beperkte) 

oplossingsvrijheid

10,63 0,22 2,19 8,22 2,0 3,5 13,00 9,00 4,00 1,00 1.800.000    

0,70 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0

per wissel 0,055
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9.10 Bijlage 10: Objectenboom project BBGF 

C 1 HLGF C 1.1 Spoor C 1.1.1 Spoor - km 3.600 tot 

km 8.412 

C 1.1.1.1 Spoorconstructie C 1.1.1.1.1 Spoor A 

               C 1.1.1.1.2 Spoor B 

           C 1.1.1.2 Isoleren C 1.1.1.2.1 Hekwerk 

           C 1.1.1.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

C 1.1.1.3.1 Brandweerpad 

                C 1.1.1.3.2 Inspectiepad 

        C 1.1.2 Spoor - km 8.412 tot 

km 9.463 

C 1.1.2.1 Spoorconstructies C 1.1.2.1.1 Spoor A km 8.412 

tot km 9.463 

              C 1.1.2.1.2 Spoor B km 8.412 

tot km 9.463 

              C 1.1.2.1.3 Passeerspoor - 1A 

km 8.412 tot km 

9.463 

              C 1.1.2.1.4 Passeerspoor 1B 

km 8.412 tot km 

9.463 

              C 1.1.2.1.5 Wissel 2211 

              C 1.1.2.1.6 Wissel 2213 

              C 1.1.2.1.7 Wissel 2221 

              C 1.1.2.1.8 Wissel 2223 

          C 1.1.2.2 Isoleren C 1.1.2.2.1 Hekwerk 

          C 1.1.2.3 Beheer, 

Instandhouding en 

Veiligheid 

C 1.1.2.3.1 Brandweerpad 

              C 1.1.2.3.2 Inspectiepad 

              C 1.1.2.3.3 Railinzetplaats km 

9.228 op 

passeer_sp A en B 

        C 1.1.3 Spoor - km 9.463 tot 

km 19.893 

C 1.1.3.1 Spoorconstructie C 1.1.3.1.1 Spoor A 

               C 1.1.3.1.2 Spoor B 

           C 1.1.3.2 Isoleren C 1.1.3.2.1 Hekwerk 

           C 1.1.3.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

C 1.1.3.3.1 Brandweerpad 

                C 1.1.3.3.2 Inspectiepad 

        C 1.1.4 Spoor - km 19.893 tot 

km 21.482 

C 1.1.4.1 Spooscontructie C 1.1.4.1.1 Spoor A 

              C 1.1.4.1.2 Spoor B 

              C 1.1.4.1.3 Passeerspoor 2A 

km 20.478 tot km 

20.859 

              C 1.1.4.1.4 Passeerspoor 2B 

km 20.478 tot km 

20.859 

              C 1.1.4.1.5 Wissel 2211 

              C 1.1.4.1.6 Wissel 2213 

              C 1.1.4.1.7 Wissel 2215 

              C 1.1.4.1.8 Wissel 2217 

              C 1.1.4.1.9 Wissel 2219 

              C 1.1.4.1.10 Wissel 2221 

              C 1.1.4.1.11 Wissel 2231 

              C 1.1.4.1.12 Wissel 2233 

              C 1.1.4.1.13 Wissel 2235 
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              C 1.1.4.1.14 Wissel 2237 

              C 1.1.4.1.15 Wissel 2239 

              C 1.1.4.1.16 Wissel 2241 

          C 1.1.4.2 Isoleren C 1.1.4.2.1 Hekwerk 

          C 1.1.4.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

C 1.1.4.3.1 Brandweerpad 

              C 1.1.4.3.2 Inspectiepad 

              C 1.1.4.3.3 Railinzetplaats km 

21.184 op 

passeer_sp A 

        C 1.1.5 Spoor - km 21.482 tot 

km 29.510 

C 1.1.5.1 Spoorconstructies     

           C 1.1.5.2 Isoleren     

           C 1.1.5.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

    

        C 1.1.6 Spoor - km 29.510 tot 

km 30.872 

C 1.1.6.1 Spoorconstructie     

           C 1.1.6.2 Isoleren     

            C 1.1.6.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

    

        C 1.1.7 Spoor - km 30.872 tot 

km 35.622 

C 1.1.7.1 Spoorconstructie     

           C 1.1.7.2 Isoleren     

           C 1.1.7.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

    

        C 1.1.8 Spoor - km 35.622 tot 

km 45.014 

C 1.1.8.1 Spoorconstructie     

           C 1.1.8.2 Isoleren     

            C 1.1.8.3 Beheer 

Instandhouding en 

Veiligheid 

    

    C 1.2 Boven-

leiding 

C 1.2.1 Aansluiting Lelystad 

3.600 km - 8.500 km 

C 1.2.1.1 Draagconstructie     

            C 1.2.1.2 Bovenleiding     

        C 1.2.2 Hoofdbaan 8.300 km - 

10.075 km 

C 1.2.2.1 Draagconstructie     

            C 1.2.2.2 Bovenleiding     

        C 1.2.3 Station Dronten 9.850 

km - 19.430 km 

C 1.2.3.1 Draagconstructie     

            C 1.2.3.2 Bovenleiding     

        C 1.2.4 Hoofdbaan 19.200 km 

- 22.320 km 

C 1.2.4.1 Draagconstructie     

            C 1.2.4.2 Bovenleiding     

        C 1.2.5 Station Kampen-Zuid 

22.100 km - 29.685 

km 

C 1.2.5.1 Draagconstructie     

            C 1.2.5.2 Bovenleiding     

        C 1.2.6 Hoofdbaan 29.450 km 

- 30.880 km 

C 1.2.6.1 Draagconstructie     

            C 1.2.6.2 Bovenleiding     

        C 1.2.7 Tunnel Drontemeer 

30.650 km - 36.400 

km 

C 1.2.7.1 Draagconstructie     

            C 1.2.7.2 Bovenleiding     
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        C 1.2.8 Aansluiting Veluwelijn 

38.170 km - 45.620 

km 

C 1.2.8.1 Draagconstructie     

            C 1.2.8.2 Bovenleiding     

    C 1.3 Geluid-

schermen 

C 1.3.1 Geluidscherm 

aardebaan 

        

        C 1.3.2 Geluidscherm 

kunstwerk 

        

        C 1.3.3 Vluchtdeuren en 

trappen 

        

        C 1.3.4 Bijzonderheden / 

Overgangsconstructies 

        

    C 1.4 Energie-

voorziening 

C 1.4.1 Onderstation C 1.4.1.1 Tractievoeding     

            C 1.4.1.2 230/400 V 

installatie 

C 1.4.1.2.1 Voeding TBB 

              C 1.4.1.2.2 Gebouwinstallatie 

    C 1.5 Beveiliging-

systeem 

C 1.5.1 Interlocking C 1.5.1.1 Central Equipment C 1.5.1.1.1 IXL 

               C 1.5.1.1.2 RBC 

               C 1.5.1.1.3 VIA 

                C 1.5.1.1.4 Building Services 

            C 1.5.1.2 Relay House 

Equipment 

C 1.5.1.2.1 OCS 

              C 1.5.1.2.2 ATB Code 

Generators 

              C 1.5.1.2.3 Distribution 

Frame 

              C 1.5.1.2.4 Relay House 

            C 1.5.1.3 Trackside 

Equipment 

C 1.5.1.3.1 Balises 

               C 1.5.1.3.2 Signalen 

               C 1.5.1.3.3 WAK 

               C 1.5.1.3.4 Track Circuits 

               C 1.5.1.3.5 Traction Bonding 

               C 1.5.1.3.6 Insulated Rail 

Joints 

               C 1.5.1.3.7 Local Control 

Panels 

               C 1.5.1.3.8 Power 

               C 1.5.1.3.9 Cabling 

                C 1.5.1.3.10 Cable Routs 

        C 1.5.2 ATB_V V         

        C 1.5.3 Fixed Signaling         

    C 1.6 ATM C 1.6.1 Transport C 1.6.1.1 HDPE buis     

            C 1.6.1.2 Glasvezel     

        C 1.6.2 Telecomruimte C 1.6.2.1 Amsterdam     

            C 1.6.2.2 Lelystad industrie     

            C 1.6.2.3 Kampen Zuid     
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9.11 Bijlage 11: Overzicht FMECA resultaten 

Zie apart bijgeleverde bijlage 11 in pdf vorm. 


