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organisaties, die zijn genoemd in de distributielijst van dit normblad.
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en datum) daarbij wordt vermeld.
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0 ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is dwingend van
karakter, d.w.z.: hier mag niet van worden afgeweken.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf geeft de normbladbeheerder te kennen dat dit normblad volgens de
eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen en
wordt beheerd.
Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid dit normblad vastgesteld en
aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
P.Hoekstra

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

In gestoorde situaties komt het voor dat centraal bediende wissels niet meer op afstand
bediend kunnen worden. De bedienmogelijkheid die dan nog rest is dat het wissel middels
een handkruk omgelegd wordt. De handkruk moet ter plaatse van het wissel in de
wisselmotor gestoken worden, waarna bediening kan plaatsvinden. Omdat de wisselmotor
zich binnen anderhalve meter van een spoorstaaf bevindt valt het krukken van wissels
onder hoofdstuik VII van het Reglement RailVerkeer (werkzaamheden aan de infra); hieruit
volgt dat krukken van wissels alleen door NS Railinfrabeheer erkende aannemers verricht
mag worden. Dit brengt echter met zich mee dat reeds bij een geringe storing de
continuïteit van het vervoersproces in gevaar komt.
Dit normblad voorziet in een regeling voor wat betreft het krukken van bepaalde typen
wissels welke:
− afwijkt van hoofdstuk VII van het RRV;
− de risico’s voor medewerkers die belast worden met krukken in voldoende mate beperkt;
− de voortgang van de treindienst gezien de situatie zo weinig mogelijk hindert.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad is van toepassing op alle ééndelige wissels die cruciaal zijn voor de
continuïteit van de afwikkeling van de trein- en rangeerdienst, op het nationale
spoorwegnet.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
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Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk VII (Werken aan de
infra) paragraaf 11: “Gestoorde ééndelige wissels die voor de  continuïteit van de trein- en
rangeerdienst cruciaal zijn mogen worden gekrukt door daarvoor aanwezig personeel
zonder dat een werkplekbeveiligingsinstructie of werkcontract van kracht is”.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer van een RnV-normblad is vermeld op het voorblad en in de
voettekst van dat normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in een register dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid en dat tevens is in te zien op internet:
www.railned.nl/veiligheidsreglementering/normbladenregister.htm.
Dit normblad treedt op 1 augustus 2000 in werking.

0.6 Definities

Vervoerder
Spoorwegonderneming, die met Railned een toegangsovereenkomst heeft

Eéndelig wissel
Een ééndelig wissel is een wissel dat alleen tongbewegingen heeft

Meerdelig wissel
Een meerdelig wissel is een wissel met tongen en een bedienbaar puntstuk of een
beweegbaar kruis.

Krukken van wissels
Het door middel van een handkruk omleggen van een tongbeweging, puntstuk of
beweegbaar kruis van een wissel.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden
gegeven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid
beslissen.

0.8 Bezwaar/Beroep

Tegen de vaststelling van dit normblad kan bezwaar worden ingediend bij Hoofd
Spoorwegveiligheid. Dit wordt behandeld op de in hoofdstuk I van het Reglement Railverkeer
beschreven wijze.

0.9 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van:
NS Railinfrabeheer
NS Verkeersleiding
Spoorwegondernemingen, die met Railned een toegangsovereenkomst hebben
NedTrain
Railned
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Verstrekking van kopieën van dit RnV-normblad dient binnen bovengenoemde organisaties
op een beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de
betreffende directie.
Verstrekking van kopieën aan opdrachtnemers van deze organisaties dient op een
beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de directie van de
betreffende opdrachtgever.

Verstrekking van kopieën aan directies van niet hierboven genoemde organisaties vindt
plaats op aanvraag bij de normbeheerder (zie voorblad).
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1 NORMTEKST

1.1 Toepassing

De norm is van toepassing op:
− ééndelige centraal bediende wissels;
− die cruciaal zijn voor de continuïteit van de afwikkeling van de trein- en rangeerdienst;
− waarbij de storingsdienst die in opdracht van NS Railinfrabeheer de storing aan het wissel

moet verhelpen niet binnen 30 minuten na aanvang van de storing ter plaatse kan zijn.

1.2 Voorbereidingsfase

− NS Verkeersleiding en NS Railinfrabeheer bepalen op welke ééndelige wissels de criteria
van het tweede en derde aandachtsstreepje uit paragraaf 1.1 van toepassing zijn;

− Per wissel of groep van wissels wordt door NS Railinfrabeheer in overeenstemming met
NS Verkeersleiding een risicoanalyse uitgevoerd met het doel:

− vast te stellen en vast te leggen welke risico’s het krukken van het wissel voor de
spoorwegveiligheid teweeg brengt;

− vast te stellen en vast te leggen of en welke maatregelen genomen moeten worden om
deze risico’s tot een acceptabel niveau te beperken. Deze maatregelen bevatten ten
minste de maatregelen welke:
− aanrijdgevaar voor de wisselkrukker op het moment van krukken uitsluiten;
− gevaar op botsingen van treinen ten gevolge van het krukken van wissels uitsluiten;

− NS Railinfrabeheer draagt zorg dat de wisselkrukken beschikbaar zijn voor de
wisselkrukkers, op het moment dat wissels gekrukt moeten worden;

− NS Verkeersleiding neemt op in lokale regelgeving:
− de door de treindienstleider en degene die de wissels moet krukken te nemen

maatregelen;
− de middelen waarmee de treindienstleider en wisselkrukker communiceren;
− de wijze waarop de wisselkrukken ter beschikking komen;

− NS Railinfrabeheer stelt de risico analyse ter beschikking van de vervoerder wiens
personeel is belast met het krukken van wissels in overeenstemming met dit normblad.

1.3 Uitvoeringsfase

1.3.1 Uitgangspunten
− Bevoegd tot krukken zijn machinisten en rangeerders met volledige en beperkte

bevoegdheid die op de trein ten behoeve waarvan het wissel wordt gekrukt aanwezig
zijn;

− een wissel in een in dienst zijnd spoor of een wissel in een buiten dienst zijnd spoor dat
leidt naar een in dienst zijnd spoor mag slechts met de handkruk worden omgelegd in
overleg met en na toestemming van de betreffende treindienstleider, of op diens verzoek;

− een wissel mag slechts worden gekrukt nadat de maatregelen voor het betreffende
wissel overeenkomstig de lokale regelgeving getroffen zijn;

− de wijze van het door middel van de handkruk omleggen van een wissel is beschreven in
bijlage I van de Voorschriften voor de bediening van wissel- en seininrichtingen, Deel I
aanhangsel B (C 5504/I-B);

− degene die krukt is er voor verantwoordelijk dat het wissel in de gewenst eindstand
komt;

− bij gekoppelde wissels (a- en b-wissels) moeten steeds beide wissels worden gekrukt;
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− op het moment waarop de storingsdienst die in opdracht van NS Railinfrabeheer de
storing aan het wissel moet verhelpen ter plaatse komt en het krukken van het wissel
overneemt, wordt gewerkt onder het reguliere regime van hoofdstuk VII van het RRV.

1.3.2 Werkwijze
1. De treindienstleider:

− neemt de hem in de lokale regelgeving opgedragen veiligheidsmaatregelen;
− doet hiervan mededeling aan de machinist of rangeerder;

2. de treindienstleider geeft aan de machinist:
− een lastgeving sts en;
− opdracht om te stoppen voor het betreffende wissel;

3. de machinist deelt mee aan de treindienstleider wanneer deze stilstaat voor het
opgegeven wissel;

4. de treindienstleider:
− geeft opdracht tot het krukken van het wissel onder vermelding van de vereiste

eindstand;
− vermeld indien nodig daarbij de bijzonderheden die zijn opgenomen in de lokale

regelgeving;
5. de machinist of rangeerder:

− krukt het wissel in de eindstand;
− deelt dit mee aan de treindienstleider;

6. de treindienstleider geeft, nadat de machinist of rangeerder terug is in de cabine, aan
de machinist opdracht om de route te vervolgen.


