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1 Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

 

Deze marktconsultatie is ter voorbereiding van een mogelijke Europese aanbesteding van ProRail 

voor het verkrijgen van een RVT Simulatie Tooling. 

 

ProRail onderzoekt de mogelijkheden om een Simulatie Tool te verkrijgen welke gebruikt kan worden 

voor het beoordelen van de specifieke ERTMS configuraties. Hierbij dient met name de omgeving van 

de machinist gesimuleerd te worden. Op de eerste plaats de DMI (Driver Machine Interface) waarop 

de Machinist instructies krijgt over hoe de trein te besturen en waarbij ook  de belangrijke objecten in 

de omgeving (perrons, seinen, etc) ge visualiseerd worden. ProRail wilt in de marktconsultatie toetsen 

/ onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het beoordelen van ERTMS ontwerpen en welke 

kosten daarmee gemoeid zijn, alvorens de definitieve keuzes voor een aanbesteding worden maakt.  

 

Om ervoor te zorgen dat de door ProRail gestelde eisen aansluiten op de mogelijkheden in de markt is 

besloten om een marktconsultatie uit te voeren. ProRail nodigt partijen uit om te reageren en stelt hun 

bijdrage zeer op prijs. De marktconsultatie zorgt ervoor dat een toekomstige uitvraag goed aansluit op 

de mogelijkheden die de markt biedt.  

 

1.2 ProRail 

 

1. Missie 

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die non-stop, 24/7 zorgt voor een 

beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor klanten. Hiermee wil ProRail een belangrijke bijdrage 

leveren aan het non-stop in beweging en bereikbaar houden van Nederland.  

 

2. Stakeholders 

Stakeholders van ProRail zijn: 

- vervoerders (35) 

- reizigers (1,2 miljoen reizigers per dag) 

- opdrachtgevers (500 overheden) 

- omwonenden (4 miljoen omwonenden en passanten) 

- de samenleving (16,7 miljoen burgers) 

- leveranciers (550 zakenpartners) 

- concessieverleners (500 overheden) 

- medewerkers (4.200 medewerkers) 

- ondernemingsraad en vakbonden. 

 

3. Klanten 

ProRail is een business-to-business bedrijf. Vervoerders zijn de klanten van ProRail. Reizigers zijn de 

klanten van klanten. ProRail heeft als visie dat meer werken vanuit reizigersbehoeften leidt tot een 

betere dienstverlening aan vervoerders. ProRail gaat niet op de stoel van vervoerders zitten. 
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1.3 Doel van de marktconsultatie 

 

Het doel van deze marktconsultatie is om inzicht te krijgen in: 

 

a. De haalbaarheid van de aanbesteding: 

a. Is er voldoende belangstelling?  

b. Zijn er genoeg partijen die zich kunnen kwalificeren? 

b. De haalbaarheid van de gestelde eisen: 

a. Stelt ProRail relevante en haalbare eisen? 

b. Welke oplossingen biedt de markt voor de door ProRail gestelde eisen? 

 

 

1.4 Referentie documenten 

 

Ref. Titel  
 

Document 
nummer  

Versie  Datum Auteur 

01.  PVE RVT Simulatie 
tooling 

- 002 - F.V. Presser 

02.  ERTMS TSI CCS (Baseline 

3) COMMISSION 

REGULATION (EU) 

2016/919 of 27 May 2016 on 

the technical specification for 

interoperability relating to the 

‘control-command and 

signalling’ subsystems of the 

rail system in the European 

Union  

2016/919/EU  Baseline 3 
system 
version 2.1.  

  

03.  IMSpoor   0.95 
(concept) 

 Spoordata 
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2 Procedure 

2.1 Procedure 

 

2.1.1 Eerste fase (schriftelijk) 

De procedure die in deze marktverkenning gevolgd wordt is als volgt: 

 Deze marktverkenning wordt gepubliceerd op de website van Tenderned. 

 Bij het downloaden wordt niet geregistreerd welke partijen het document hebben. Partijen welke 

het document gedownload hebben, willen wij vragen om zich te registreren per e-mail bij de 

contactpersoon, met onderstaande informatie: 

 

Naam leverancier Contactpersoon E-mail Telefoonnummer 

        

 

 Geregistreerde geïnteresseerden kunnen schriftelijk vragen stellen over de marktconsultatie. 

Vragen dienen uiterlijk op 1 mei 2017 voor 12:00 uur gesteld te zijn, bij voorkeur in Excel, 

conform onderstaande format aanMichael.Nieuwboer@prorail.nl  

Format vragen: 

# Naam leverancier Document Bladzijde Vraag 

1         

2         

 

 De antwoorden en informatie kunt u digitaal versturen naar de volgende contactpersoon: 

 michael.nieuwboer@prorail.nl  

(tussen 12 en 23 april zal Frank.Presser@prorail.nl de contact persoon zijn ivm vakantie van 

Michael Nieuwboer. 

 De antwoorden en de informatie ten behoeve van deze marktconsultatie dienen uiterlijk op 15 mei 

2017 bij voorkeur voor 12:00 uur bij bovengenoemde contactpersoon binnen te zijn. 

 Als verdere informatie gewenst is kunt u contact opnemen met bovenstaand email adres. 

 

2.1.2 Tweede fase (mogelijkheid tot persoonlijke interviews) 

Op basis van de informatie die wordt verkregen tijdens de eerste fase van de procedure, kan  ProRail 

besluiten om ook persoonlijke interviews te houden om de ingediende informatie verder verduidelijkt te 

krijgen. Deze Interviews zullen naar verwachting plaatsvinden  tussen 6 en 19 juni 2017. 

 

 

2.2 Vertrouwelijkheid van de informatie 

 

Door uw deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie 

door ProRail mag worden gebruikt voor de voorbereiding van de aanbesteding. De door u verstrekte 

informatie zal niet direct met andere partijen worden gedeeld. Als er een europese aanbesteding 

komt, zal indien benodigd, een verslag van de marktconsultatie met het aanbestedingsdossier worden 

meegestuurd. De informatie die hierin wordt meegestuurd, om een level playing field te garanderen, 

zal worden geanonimiseerd worden.  

 

2.3 Opstellen Programma van Eisen voor de aanbesteding 

 
Indien er tot aanbesteding wordt besloten dan behoudt ProRail zich het recht voor om de te kiezen 

contracteringsstrategie en aanbestedingsprocedure nader te bepalen. Dit is afhankelijk van de nog te 

kiezen contracteringsstrategie.  

mailto:Michael.Nieuwboer@prorail.nl
mailto:michael.nieuwboer@prorail.nl
mailto:Frank.Presser@prorail.nl
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3 Huidige situatie 

3.1 Over het ERTMS programma 

 

De overheid heeft besloten ERTMS tot 2028 op grotere schaal in te gaan voeren. Dit betekent 

dat de komende jaren een aantal baanvakken naar ERTMS omgebouwd gaan worden  . Bij 

toepassing van ERTMS (level 2) staan er geen lichtseinen meer langs de 

baan. In plaats daarvan onderhoudt een trein verbinding met het Radio Block Center 

(RBC). De trein stuurt zijn positie periodiek naar die RBC en deze stuurt - indien toegestaan 

door de interlocking - een toestemming om te gaan rijden (een Movement Authority) naar de 

trein, inclusief ondermeer de maximaal toegestane snelheid en het hellingprofiel naar de trein. 

Deze gegevens worden aan de machinist op de Driver Machine Interface (DMI) gepresenteerd. 

De gegevens worden ook door de trein gebruikt om de toestemming tot rijden en de snelheid te 

bewaken en zo nodig, door middel van een noodremming, in te grijpen. 

 

Voor een precieze positiebepaling is de odometer van een trein niet nauwkeurig genoeg. 

Daarom worden op vooraf bepaalde plaatsen in het spoor balises (bakens) geplaatst en 

worden alle positie-meldingen en Movement Authorities ten opzichte van een balise gegeven. 

 

Om een infra-ontwerp integraal te kunnen beoordelen op gebruikswaarde en veiligheid wil ProRail een 

infra-ontwerp binnen een ‘lab’ omgeving testen op zijn performance voor de realisatie van de 

installaties. 

 

3.2 Huidige situatie beoordeling treinbeveiliging ontwerpen 

  

Met het huidige seinstelsel krijgt de machinist snelheidsopdrachten en toestemmingen middels 

buitenseinen. Onafhankelijk in welke trein deze machinist rijdt, wordt deze informatie altijd op dezelfde 

positie buiten getoond. Hiermee wordt we de infra beschikbaar voor alle treinen door te ontwerpen 

voor het slechtst remmende toegelaten materieel. Tekeningen en teksten van de infra layout worden 

gebruikt om het ontwerp te kunnen toetsen op spoorwegveiligheid, integraliteit en gebruikswaarde. 

Daarnaast bieden o.a. 3D visualisaties ondersteuning ter toetsing van de waarneembaarheid van de 

seinen door de machinist. Na goedkeuring wordt een protocol afgegeven. 
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3.3 Aanleiding RVT Simulatie omgeving t.b.v infraontwerp beoordelen 

 
De benodigde informatie voor een beoordeling van een ERTMS infraontwerp is anders dan die van 

ons huidige seinstelsel. In figuur 1 is het verschil tussen NS’54 en ERTMS ontwerpen inzichtelijk 

gemaakt. Waar het systeem zich eerst van een beperkte set bladen liet beoordelen, dient voor 

ERTMS rekening gehouden te worden met parameters en variabelen van de RBC en Materieel. De te 

beoordelen informatie is vastgelegd in een datamodel. 

 

 

  Figuur 1: Benodigde informatie integraliteitstoets infraontwerp. 

 

 

Voor ERTMS is gekozen om treinmaterieel afhankelijke rijwegautorisatie af te geven. Hiervoor worden 

materieel specifieke parameters ingevoerd. Informatie en Movement Authorityvan de RBC wordt 

middels de DMI (Driver Machine Interface) aan de machinist getoond. Door de vele combinaties van 

variabelen van zowel trein- als infrasysteem wordt het systeemgedrag en de prestatie hiervan lastiger 

te voorspellen. Tooling is noodzakelijk om het effect van de keuzes van de ERTMS variabelen in de 

ontwerpfase “ zichtbaar “ te maken op DMI’s van de beoogde treinen. 
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Visualisatie seinen  

vanuit cabine 
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4 Gewenste situatie 

4.1 Functioneel 

 

In de nieuwe situatie kenmerkt het ontwerp van de railinfra zich door het hebben van een databestand 

i.p.v. tekst en tekeningen. Dit data bestand is vastgelegd in het IMSpoor formaat [ref 03]  De prestatie 

van het systeemontwerp is een interactie tussen de RBC/IXL, het materieel en het baanontwerp zelf. 

Om de uitwerking en de interactie te kunnen beoordelen dient het ontwerp gesimuleerd te worden. De 

simulatie omgeving dient het gedrag van de RBC, interlocking en treinmaterieel te simuleren.  

 

De simulatieomgeving dient het IMSpoor bestand in te kunnen lezen. Op basis van de informatie uit dit 

bestand dient de simulatieomgeving een schematische sporenlayout op te bouwen met bijbehorende 

blokgrenzen als balises. De sporenlayout wordt gebruikt voor het kunnen instellen van één of 

meerdere rijwegen door de RBC. De sporen layout moet tijdens simulatie ritten de positie van de 

treinen op de sporen layout weergeven.  

 

Een railinfra ontwerp laat zich vanuit het oogpunt van de machinist beoordelen. Daar waar de 

verwachting anders was dan wat getoond wordt op DMI, dient dit achterhaald te kunnen worden 

middels het kunnen uitlezen van berichtenverkeer en ingestelde parameters/variabelen. De 

simulatieomgeving dient het ERTMS baanontwerp op een dusdanige manier visueel te tonen zodat de 

interactie tussen alle systeemdelen in het infraontwerp beoordeelt kunnen worden. De interface met 

de gebruiker verloopt onderandere middels de DMI van de trein en dient overeen te komen zoals is 

vast gelegd in de ERTMS subsets. 

 

 

Voor het analyseren van een railinfra ontwerp dient de simulatieomgeving een logbestand bij te 

houden van het berichten verkeer tussen de infra- en trein-apparatuur. 

 

De figuur hieronder beschrijft de scope van de simulatieomgeving en de interactie met de omgeving. 

 

RVT Simulatie tooling

Machinist omgeving

DMI

Log file
(live update)

3D visualisatie 
(optioneel)

Remcurve Grafiek 
Snelheid, Afstand

IMSpoor
(XML) Log file export

Test scenario’s

Simulatie omgeving
Sporen layout

Procesleiding 
omgeving

-Instellen rijwegen
-Laden testscripts

 

 



   

ProRail Marktconsultatie RVT simulatie tooling 9/12 

   

 

4.2 Technisch 

 

De technische eisen aan de RVT Simulatie tooling zijn beschreven in het PVE [ref 01].  
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5  Vragen 

5.1 Algemene bedrijfsinformatie 

 

5.1.1 Graag ontvangen wij informatie over uw organisatie waarbij minimaal de volgende 

gegevens zijn opgenomen: 

a. Naam van de organisatie 

b. Adres van de organisatie 

c. Contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) 

d. Korte beschrijving activiteiten van het bedrijf (half A4) 

e. Indien uw organisatie onderdeel uit maakt van een holding: 

o Naam van de holding organisatie 

o Mogelijke zusterondernemingen die vergelijkbare diensten aanbieden 

 

5.2 Over de gevraagde werkzaamheden 

 

5.2.1 Gevraagd product ProRail  

a. Kan uw bedrijf een product leveren dat voldoet aan de bijgesloten vraagspecificatie?  

b. Zijn er belangrijke zaken in de vraagspecificatie die u mist, die volgens u wel essentieel 

zijn voor de realisatie? 

c. Heeft u (innovatieve) voorstellen om ons proces te verbeteren? 

d. Zijn er onderwerpen in de vraagspecificatie die belemmerend zijn om een goede 

oplossing voor ProRail te leveren? 

 

5.2.2 Welke producten levert u die als basis kunnen dienen voor realisatie?  

a. Beschrijving van de product functionaliteit  

b. Is er een interface mogelijk voor het inlezen van op XML gebaseerde 

projecteringsdata (IMSpoor formaat)?   

c. Is het mogelijk een simulatieomgeving te maken waarbij het gedrag van de simulatie 

zich automatisch aanpast aan de nieuwe data in het IMSpoor bestand?  

 

5.2.3 Safety 

De tooling wordt door de Railverkeerstechnici gebruikt om een railinfraontwerp te 

analyseren en beoordelen op veiligheid en gebruikswaarde. Er wordt veel waarde gehecht 

aan de uitkomst van de  simulatie omgeving. 

a. Heeft u ervaring met veiligheidsgerelateerde toepassingen van u producten? 

b. Is de door u aangeboden simulatie omgeving beoordeeld door een ISA/NOBO? 

c. Welke safety eisen zijn er volgens u van toepassing  bij het bouwen van een simulatie 

omgeving conform de vraagspecificatie? 

d. Conform welke betrouwbaarheidsniveaus kan een simulatie omgeving worden 

gebouwd? 

 

5.2.4 Relatieopbouw 

Er wordt gezocht naar een leverancier die zich verdiept in de organisatie van ProRail en 

daarop anticipeert. Hiervoor is de opbouw van een relatie met ProRail essentieel Dit dient 

niet slechts een uitgesproken wens te zijn, maar ook aangetoond te worden met 

bijvoorbeeld een uitgewerkt plan. Welke voorstellen heeft u om bovenstaande te 

realiseren? 
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5.2.5 Samenwerking met derden 

In hoeverre dient u gebruik te maken van partners om de vraagspecificatie te realiseren.  u 

verwacht voor het realiseren van dit werk gebruik te maken van partners. Welke zijn dit en 

welke expertise neemt u bij hen af?  

 

 

5.3 Relevante kennis en ervaring 

 

5.3.1 Welke technische kennis en ervaring is naar uw mening relevant om een 

simulatieomgeving conform de vraagspecificatie te kunnen ontwikkelen?  

 

5.3.2 Welke relevante kennis en ervaring is in uw visie voor ProRail van meerwaarde? Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan: 

a. Ervaring in de spoorsector 

b. Vul zelf aan. 

 

5.4 Mogelijke selectie en gunningscriteria 

 

5.5 Algemeen 

 

5.5.1 Zijn er juridische zaken die u er van zouden weerhouden om in te schrijven op een 

mogelijke  aanbesteding ? 

 

5.5.2 Zijn er andere zaken die u er van zouden weerhouden om in te schrijven op een mogelijke  

aanbesteding terwijl u wel degelijk denkt een goede partner voor ProRail te kunnen zijn? 

 

5.5.3 Zijn er eisen die ProRail zou moeten stellen om de kwaliteit van het gevraagde te 

verhogen? 

 

5.5.4 Indien er op grond van deze marktconcultatie op basis van dit document nog vragen zijn 

die voor uw antwoord essentieel zijn: kunt u deze, kort en bondig, puntsgewijs weergeven? 

Hierbij niet alleen de vraag, maar tevens een toelichting waaruit blijkt dat de vraag 

noodzakelijk is voor uw beantwoording. 
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