CoThink Event Map: Problemen met de Fyra, Technisch of politiek debacle?
Bronnen:
http://www.deingenieur.nl/nl/artikel/30485/fyra-faalt-door-softwarebugs.html
http://www.deingenieur.nl/nl/artikel/29394/hsl-zuid-kende-vijf-jaar-vertraging.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fyra#Start_en_einde_internationale_Fyra
http://www.nu.nl/binnenland/3495462/fyraproblemen-onbekwaam-ns-management.html
https://sites.google.com/site/failrahsl/dagstatistieken

Bestelling
geannuleerd door
de NMBS (3 v/d 3)

Fyra Treinstellen
mogen niet meer
rijden

Legenda

Leveringen gestopt
door NS (9 van de
16 reeds geleverd)

Event

Problemen met de
Fyra

Context
Op basis van 2 artikelen in de Ingenieur
(Aug. 2012 en Feb.
2013) is een analyse
gemaakt die die
oorzaak en gevolgen
in kaart brengt van de
problemen rond de
Fyra. Deze analyse is
vooral een technische
analyse en niet
uitputtend maar belicht
ook kort het
management falen.

Bekende oorzaak

Vertraging voor de
reizigers

Management
accepteert afwijkingen

Schade aan het
voertuig

EN

Bevorderende
omstandigheid

"Spoorkennis heeft
plaatsgemaakt voor
algmeenheden uit
managementboekjes"

Fyra staat stil op
stroomloos baanvak bij
grensovergang

Deuren sluiten niet

ERMTS activeert
automatisch noodstop

Schade aan plaatwerk

Bodemplaat
weggeslagen

Waarom treedt er
schade aan het
plaatwerk op?

Losbrekende stukken
ijs

Doorbroken barrière

Treeplanken
geblokkeerd

ERTMS activeert
remmen uit voorzorg
na 30s geen signaal

Spanningsluis:
bovenleiding voert
geen stroom over 100
meter

Netten Belgie en
Nederland zijn niet
gekoppeld door een
verschil in fase

De Fyra heeft van 9 december 2012 t/m 17 januari 2013
gereden, op 15 januari viel de helft uit en reed de rest met
minimaal een uur vertraging. Dit was het hoogtepunt van de
verstoringen

OF

Business impact
Imago verlies
Kosten annulering

Gevolg

Politiek zet
management
onder druk

Waarom zijn de
treeplanken
geblokkeerd?

Verlies van GSM-R
verbinding rondom
grensovergang NL-BE

Eigenaar

Winterweer
Onbekende oorzaak

Niet voldoen aan
voorwaarden
grensoversteek: 2
actieve modems

Volgens Ansaldo Breda
omdat te hard is
gereden in winterse
omstandigheden

Treinen raken
"verdwaald"

Geanalyseerde oorzaak

Bevorderende
omstandigheid

ERMTS baken
registreert trein in
omgekeerde richting

Doorbroken barrière

Locatie
Nederland, Belgie

Auteur
Bart Smit (CoThink)

Datum laatste update

Ingewikkelde
koppeling tussen beide
systemen
Moeizame
communicatie tussen
ERTMS Nederland
(Siemens) en Belgie
(Alsthom)

16-11-2020

Omschrijving status

Overschakelen GSM-R
netwerk van Belgie Nederland en v.v.
duurt soms langer dan
30 seconden

Wegvallen
communicatie tussen
trein en bakens

Waarom valt de
communicatie weg?

Boordcomputer
detecteert andere
frequentie

Interoperabiliteit
was geen eerste
vereiste
Partijen proberen
eigen unieke systeem
in markt te zetten

Modem gebruikt
andere frequentie

TSI: Technical Specification for
Interoperability.

Geen verbinding met
GSM-R Netwerk
Spoorkennis heeft
plaatsgemaakt voor
algmeenheden uit
managementboekjes
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GSM-R Signaal beperkt
op verschillende
locaties

Systeem wordt
niet herstart
(oplossing Thalys)

Modems zijn "af en
toe" defect

Software van Fyra
is niet mee
ontwikkeld met
Thalys

Waarom zijn de
modems "af en toe"
defect?

Modem uitgeschakeld
door boordcomputer

Gebruik conventionele
GSM technologie
(langzaam)

Verschil in
interpretatie TSI

Sinds 17 januari 2014
is de Fyra uitbedrijf en
in 2018 verkocht

Relatief grote kans op
niet functionerende
modems

Waarom is
software niet
herschreven voor
NL en BE?

GSM's worden niet
opgestart op locatie
met goed bereik

Lesson Learn't bij de
Thalys niet toegepast

Waarom zijn de lesson
learnt van de Thalys
niet toegepast?

Software niet
geschreven voor lijnen
BE en NL (wel voor FR)

Oude bugs nog steeds
aanwezig in software
ERMTS

Mogelijke actie of
maatregel

Mogelijke barrière

#. Gekozen actie of
maatregel

#. Gekozen barrière

#. Ingevoerde
maatregel

#. Ingevoerde barrière

Waarom is software
niet herschreven voor
NL en BE?

ERMTS Software Fyra is
verouderde versie van de
Thalys
Waarom is software niet
herschreven voor NL en
BE?

#. Bewezen maatregel

#. Bewezen barrière

Aanvullende informatie

