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Wat doet ProRail?

� Verdelen van de ruimte op het spoor

� Regelen van alle treinverkeer

� Informeren vervoerders en reizigers

� Beheren van stationsruimtes

� Bestaand spoor onderhouden

� Nieuw spoor en stations aanleggen



ProRail in cijfers

� 2.896 km netwerk en 389 stations

� 3.700 medewerkers

� 1,464 miljard euro omzet

� 929 miljoen euro investeringen

� 18 miljard waarde netwerk

Corporate presentatie 2009 - 2010



Waar staan we voor?

� 8 van onze klanten

� 50% meer treinen op de drukste corridors

� 20% lagere life cycle kosten per kilometer

� 100% betrouwbaar en veilig

Corporate presentatie 2009 - 2010



Non-stop, 24/7 zorgen voor een 
veilig en excellent presterend 
spoor  

Netwerk uitbouwen tot ‘het 
kloppend hart van bereikbaar 
Nederland’

Corporate presentatie 2009 - 2010

6.000 treinen - 1,2 miljoen passagiers  - 100.000 ton  goederen per dag





Kwaliteit; wat is het wel?
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Wat maakt spoor veilig?







Trdl





Gefaseerde rijweg instelling

� Trein 5632 staat gereed op spoor 5a

� ARI stelt de eerste 2 seinstappen van de rijweg in



Gefaseerde rijweg instelling

� Trein 529 komt op de aankondiging

� ARI stelt de eerste 2 seinstappen van de rijweg in



Gefaseerde rijweg instelling

� Trein 5632 vertrekt

� ARI stelt de volgende seinstap in



Gefaseerde rijweg instelling

� Trein 529 komt tot stilstand voor sein 58



Gefaseerde rijweg instelling

� ARI stelt de volgende 2 seinstappen in van de rijweg
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Vereiste kwaliteit beheerder

� Veilige rijwegen
• Veilige dienstregeling en bijsturing
• Zichtbaarheid en eenduidigheid seinen en bebording

• Beveiliging tegen te hard rijden (ATB)

� Sterke veiligheidscultuur treindienstleiders
• Gespreksdiscipline bij geven van aanwijzingen bij verstoringen

� Integer spoor
• Spoorstaven, dwarsliggers, spoorgeometrie, wissels geschikt voor gebruik

• Mitigerende maatregelen bij (ver)storingen

• In dienst zijnd spoor vrij van objecten, personen, werkzaamheden



Vereiste kwaliteiten vervoerder

� Kundige machinisten, alert, fysiek en mentaal geschikt

� Integer materieel (goede remwerking, assen, wielen)

� Juiste belading goederentrein

� Sterke veiligheidscultuur machinisten & rangeerders
• Houden aan snelheidslimiet

• Zorgvuldige communicatie bij niet centraal bediend gebied
• Zorgvuldige bediening handwissels



Veiligheid Management Systeem
� Veiligheidkritische processen

• Ontwerpen en aanleggen nieuwe infra
• Onderhoud infra
• Toelaten materieel en gebruiksvoorwaarden
• Dienstregeling maken en bijsturen
• Voorbereid zijn op verstoringen,  incidenten en extreem weer

� Ondersteunde processen
• Vrijgeven van producten
• Voorschriften beheren en contracteren

• Gegevens en documentenbeheer 

• Leren van gevaarlijke situaties en incidenten
• Audits
• HRM

� Besturingsprocessen Systee
m
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� Volgens voorschriften

� Met vrijgegeven producten

� Dit hebben we eerder gedaan

� Safety Case
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Project Doorstroom station Utrecht (tot 2015)

Infrastructuur aanpassen aan ontknoopte situatie door saneren 75 wissels

� Hierdoor ruimte om resterende wissels geschikt te maken voor 80 ipv 40 km/u

� Hierdoor kortere opvolgtijden (van 3 naar 2 minuten) => 30 ipv 20 treinen per uur mogelijk 
=> 50% meer capaciteit

� Minder kruisingen, dus kan op botsing omlaag

“50% meer capaciteit, 20% minder kosten, veiligheid  verhoogd”
29

Utrecht (vóór juni 2007) Utrecht (na juni 2007)

Anders plannen & bouwen in Utrecht
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