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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:
ing. J.P.J.M. van den Hout

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Ten behoeve van ongevalsonderzoek naar calamiteiten dienen bepaalde gegevens van het
materieel automatisch te zijn geregistreerd om naast eventuele toelichtingen van
betrokkenen en gegevens uit de TNV-logfiles te kunnen beschikken over gegevens uit de
betrokken trein.
Deze gegevens hebben betrekking op de belangrijkste handelingen door en informatie aan
de machinist, de actuele treinsnelheid tijdens en het tijdstip van een calamiteit.
Dit normblad geeft aan welke gegevens dienen te worden geregistreerd en op welke wijze.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor in Nederland toegelaten krachtvoertuigen en stuurstandrijtuigen die
sneller kunnen rijden dan 40 km/h.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Voor het veiligstellen en uitlezen van ARR-gegevens wordt verwezen naar
RnV-normblad V-003.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de 3e versie van dit RnV-normblad. Het vervangt de 2e versie van 18 juni 1998.
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.
De registratie zoals beschreven in hoofdstuk 1.5 is opgeschort totdat de betreffende
speciale ritregistratieapparatuur is ontwikkeld, zie RnV/99/V43.001.013 d.d. 20 oktober
1999.
Deze versie van dit normblad treedt op 01 januari 2001 in werking.
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0.6 Definities en afkortingen

ARR: Automatische ritregistratie
BSS via “treinbus”: Besturingssysteem gebaseerd op computertechnologie
ATB: Automatisch treinbeïnvloedingssysteem
ATBNG: Automatisch treinbeïnvloedingssysteem nieuwe generatie
ATBL: Automatisch treinbeïnvloedingssysteem nieuwe generatie, ook

geschikt voor de Belgische treinbeïnvloedingssystemen
ETCS: Europees interoperabel automatisch treinbeïnvloedingssysteem
A-storing: Veiligheidsstoring
ABI: Antiblokkeerinrichting

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 RRV beschreven wijze.

0.9 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van :
- Spoorwegondernemingen, die met Railned een toegangsovereenkomst hebben
- NS Railinfrabeheer
- NS Verkeersleiding
- NedTrain

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

ARR dient om ten behoeve van het onderzoek naar calamiteiten naast eventuele
toelichtingen van betrokkenen en gegevens uit de TNV-logfiles te kunnen beschikken over
gegevens uit de betrokken trein. Deze gegevens hebben betrekking op de belangrijkste
handelingen door en informatie aan de machinist, de actuele treinsnelheid tijdens en het
tijdstip van een calamiteit.
ARR is niet vereist voor krachtvoertuigen, stuurstandrijtuigen en zelf rijdende bijzondere
voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 40 km/h.
Alle krachtvoertuigen, stuurstandrijtuigen en zelf rijdende bijzondere voertuigen die nog na
het jaar 2000 worden ingezet en sneller kunnen rijden dan 40 km/h dienen voor het jaar
2001 van ARR te zijn voorzien.

1.1 Algemene regel

Afhankelijk van de inzet en de restlevensduur van het materieel zijn vormen van ARR
voorgeschreven. Deze variëren van minimaal (registrerende snelheidsmeter bij
conventionele locomotieven) tot zeer uitgebreid (ARR bij materieel met een “treinbus”
besturingssysteem).
De minimaal te registreren gegevens bij nieuwe ARR-apparatuur zijn:

• Tijd (“wintertijd”)
• Snelheid
• Het bedienen van de rem (remkraan in remstand 1 of hoger)
• Het bedienen van de snelrem (kiezen snelremstand)
• ATB-cabineseinen
• Veiligheidsrelevante invoerdata bij nieuwe generatie ATB

ARR dient te functioneren in het bediende krachtvoertuig, stuurstandrijtuig of zelf rijdende
bijzondere voertuig en ook in de aangekoppelde/multiple geschakelde krachtvoertuigen en
niet bediende stuurstandrijtuigen en aangekopplede zelf rijdende bijzondere voertuigen.
Hierbij dienen, in het niet bediende voertuig, alleen die signalen te worden geregistreerd die
in dit voertuig beschikbaar zijn. Bij voertuigen in opzending hoeft de ARR niet te werken.

1.2 Bestaande krachtvoertuigen en stuurstandrijtuigen voor reizigersmaterieel

Bij bestaande krachtvoertuigen van en voor het reizigersmaterieel die na het jaar 2000 nog
worden ingezet dient de ARR de volgende informatie vast te leggen:

EISEN:
• Tijd
• Snelheid
• Het bedienen van de rem
• Het bedienen van de snelrem
• ATB-cabineseinen

WENSEN:
• Groene lamp “deuren dicht”
• Alarmoproep telerail
• ATB-buiten bedrijf
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1.3 Bestaande krachtvoertuigen voor goederenmaterieel

Bij bestaande krachtvoertuigen voor het goederenmaterieel die na het jaar 2000 nog
worden ingezet dient de ARR de volgende informatie vast te leggen:

EISEN:
• Tijd
• Snelheid
• Het bedienen van de indirecte rem
• Het bedienen van de snelrem
• ATB-cabineseinen
• Gebruik directe remkraan
• Stand rijrichtingsschakelaar

WENSEN:
• Alarmoproep telerail
• ATB-buiten bedrijf
• Tractie in/uit

1.4 Zelf rijdende bijzondere voertuigen

Bij zelf rijdende bijzondere voertuigen ten behoeve van o.a. het onderhoud van de
infrastructuur die na het jaar 2000 nog worden ingezet dient de ARR de volgende
informatie vast te leggen:

EISEN:
• Tijd
• Snelheid
Een tachograaf volstaat hier.

WENSEN:
• Het bedienen van de rem
• Het bedienen van de snelrem
• ATB-cabineseinen
• Alarmoproep telerail
• ATB-buiten bedrijf

1.5 Nieuwe generatie treinbeïnvloedingssystemen (b.v. ATBNG, ATBL, ETCS)

Zie ook paragraaf 0.5 Inwerkingtreding.

Bij nieuwe generatie treinbeïnvloedingssystemen dienen, naast de hierboven aangegeven
ARR-registraties ook de door de machinist ingevoerde relevante treingegevens en andere
relevante ATB-gegevens te worden geregistreerd. Bij nieuwe generatie
treinbeïnvloedingssystemen kan het ATB-deel van de registratie apparatuur ín de kast van
de treinbeïnvloedingsapparatuur worden ondergebracht.

Geregistreerd wordt in elk geval:

Algemeen voor alle typen krachtvoertuigen/stuurstandrijtuigen:
• Remvermogen van de treinsamenstelling (data invoer)
• Lengte van de treinsamenstelling (data invoer)
• Maximum toegestane snelheid / eventueel de snelheid t.g.v. lastgeving SB (data invoer)
• Bedienen van STS-knop
• Bedienen van “GLAD SPOOR” knop
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• Door de ATB bewaakte snelheid (cabine-seinen)
• Melding storingen baanapparatuur (baanonderhoud noodzakelijk, bakennummer)
• Storingsmeldingen ATB-treinapparatuur (foutcodes)
• Test uitgevoerd
• Remingreep ATB
• Uitschakeling tractie bij remingreep ATB
• ATB-buitendienst
• ATB buiten bedrijf
• Slip/slide indicatie

Voor krachtvoertuigen ook bestemd voor goederentreinen:
• Remtype G- of P-rem (data invoer)
• Het wel/niet volgen van x/G-seinen (data invoer)

1.6 Nieuwbouw krachtvoertuigen/stuurstandrijtuigen

Voor nieuwbouw krachtvoertuigen/stuurstandrijtuigen geldt naast de hiervoor aangegeven
registraties dat - indien relevant en mogelijk (BSS via “treinbus”) - de volgende gegevens
worden opgeslagen:

WENSEN:
Eenmalige registratie (vooraf aan de rit / bij opstappende machinist):
• Treinstelnummer
• Datum en tijd
• Testresultaten dagelijkse controle
• Machinist-identificatie + tijd + treinnummer
• Voor de dienst relevante storingsinformatie
• Treinsamenstelling
• Treinstelpolariteit (hoe het treinstel in de treinsamenstelling is opgenomen)
• Resultaat remproef
• Test dodeman

Continue registratie:
• Tijd
• Treinsnelheid
• ATB-cabineseinen
• ATB-buitendienst
• ATB-foutcode
• Gevraagde remvertraging
• gerealiseerde remvertraging
• Gekozen rijrichting
• Gekozen seinbeeld (front- en sluitseinen)
• Noodbediening seinverlichting
• Tractie aan/uit
• Melding A-storing (veiligheidsstoring)
• Deuren dicht en vergrendeld
• Noodremingreep
• Noodremoverbrugging actief
• Dodemaningreep
• Treinleidingdruk < 2,5 bar / detectie snelremstand
• Magneetrem actief
• ED-rem OK



RnV-Normblad  M-002  / Versie 3.0  / Uitgiftedatum 13 december 2000 Pagina 8 van 8

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

• Remsysteem OK (schijf-, magneetrem, ABI)
• Hoofdreservoirdruk OK
• Statusmelding ARR
• Statusmelding BS
• Remcontact in/uit
• Pneumatisch stuurstroomcontact in/uit
• ABI OK / actief
• Spanning batterij (i.v.m. elektromagnetische magneetrem)
• Spanningskeuze (1500 V, 25 kV, ....)
• Stoorstroomdetector in/overbrugd

1.7 Capaciteit ARR

Het oplossend vermogen van de registratie dient voldoende groot te zijn om een zuivere
analyse te kunnen maken van de te onderzoeken calamiteit. Gebruik van de ARR voor
andere doeleinden (bijvoorbeeld storingen en/of onderhoud) mag er niet toe leiden dat de
gebruikswaarde van de ARR voor calamiteiten afneemt. Een lagere registratiefrequentie dan
1 Hz bij snelheden groter dan of gelijk aan 40 km/h en minstens elke 10 m afgelegde weg
bij snelheden lager dan 40 km/h moet dan ook worden vermeden.
De registratie dient te starten uiterlijk bij het in beweging zetten van de trein. De registratie
van relevante invoerdata bij nieuwe generatie treinbeïnvloedingssystemen en de eenmalige
registratie voor nieuwbouw krachtvoertuigen/stuurstandrijtuigen voorzien van een
“treinbus” dient al bij stilstand mogelijk te zijn.

1.8 Veiligstellen en uitlezen van ARR

Hiervoor wordt verwezen naar het RnV-Normblad V-003.
De vervoerders stellen procedures op en maken die bekend bij de betreffende personen,
opdat het op de juiste wijze veiligstellen en uitlezen van ARR t.b.v. ongevalsonderzoek
wordt gegarandeerd en de vereiste gegevens op een juiste wijze aan Railned
Spoorwegveiligheid ter beschikking worden gesteld.

1.9 Aanbrengen, initialiseren en controleren van ARR-apparatuur

De vervoerder dient zorg te dragen voor het op de juiste wijze aanbrengen, initialiseren
(inclusief een functietest) en het periodiek controleren op correcte werking van de
(geheugen modules van de) ARR-apparatuur.
De ARR-apparatuur dient een versnelling van 3 g te kunnen doorstaan zonder
functieverlies.

1.10 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Railned Spoorwegveiligheid:
• Eisen te stellen aan railvoertuigen m.b.t. het hebben van ARR als onderdeel van de

toelatingsregels voor het nationale spoorwegnet;
• Opvragen van gegevens uit de ARR na een calamiteit.
Vervoerders:
• Zorgdragen dat railvoertuigen zijn/worden uitgerust met de vereiste ARR;
• Informeren van Railned Spoorwegveiligheid over welke railvoertuigen zijn uitgerust met

ARR;
• Zorgdragen voor het veiligstellen en uitlezen van de ARR na een calamiteit.


