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Alle rechten voorbehouden. Dit normblad mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van Railned Spoorwegveiligheid. Voor intern gebruik zijn hiervan uitgezonderd de
organisaties, die specifiek zijn genoemd in de paragraaf distributie van dit normblad.
Het overnemen van gedeelte(n) uit dit normblad in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
en/of van citaten uit dit normblad is toegestaan, mits de bron (Railned Spoorwegveiligheid, titel, kenmerk
en datum) daarbij wordt vermeld.
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0 ALGEMEEN

Dit voorlopig normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid en is van kracht,
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. Na
behandeling in het Overleg Veiligheid Spoorwegen volgt de definitieve uitgave.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf in het onderstaande invulvak geeft J. van den Hout als normbeheerder
te kennen dat dit normblad volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van de Centrale
Staf van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen.

Middels een paraaf in het onderstaande invulvak geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen
akkoord te gaan met de vrijgave van dit normblad.

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

Deze norm beschrijft de stand der techniek en legt de functionele eisen en wensen vast
waaraan reizigersinstapdeuren dienen te voldoen bij nieuwbouw rollend materieel en
bestaand rollend materieel met een voldoende lange restlevensduur.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor alle nieuwbouw reizigerstreinen en bestaande reizigerstreinen met
een voldoende lange restlevensduur op het Nationale spoorwegnet.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I , punt 3.2 .
Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (RDHL).

0.5 Inwerkingtreding

Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer is vermeld op het voorblad en in de voettekst van dit
normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in het normenregister dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid. Dit normblad vervangt het FPVE Reizigersinstapdeuren met kenmerk
RnV/600/95/35 d.d. 6 februari 1995, inhoudelijk stemt dit normblad overeen met het FPVE
Reizigersinstapdeuren.
Dit normblad is reeds op 1 maart 1995 in werking getreden (in de FPVE-uitvoering) voor
nieuwe projecten die op of na die datum zijn gestart.
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0.6 Definities

dicht: Deur is gesloten maar kan geopend worden door het bedienen van de
deurbedieningsorganen.

vergrendeld: Deur is gesloten en kan niet geopend worden door het bedienen van de
deurbedieningsorganen, wel door bedienen van de noodbediening.

geblokkeerd: Deur is gesloten en kan niet geopend worden door het bedienen van de
deurbedieningsorganen en ook niet door de noodbediening. Een
noodbedieningsinrichting waarbij twee handelingen nodig zijn om de
deur te openen geeft ontheffing aan de eis 'tot blokkeren' onder punt 1
subpunt e.

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 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en dé
spoorwegveiligheidskundige van:
Railned B.V.
Vervoerders (t.b.v. reizigersmaterieel)
NS Materieel

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 Reizigersinstapdeuren

a. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het openen van de deuren de volgende eisen
   gesteld:
• Bij stilstand zijn alle deuren altijd van binnenuit door de reiziger te openen met een

noodbediening (= dus noodbediening buiten alle besturingen en beveiligingen om
en onder alle omstandigheden te bedienen en ook indien het rijtuig beschadigd
en/of gekanteld is)

• Er mag geen gevaar bestaan voor letsel door inklemming van lichaamsdelen bij het
openen van de deuren. Indien gevaar voor inklemming bestaat is een inklembeveili-
ging noodzakelijk.

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door de inklembeveiliging niet gedetecteerd
kunnen worden) moeten na inklemming met een geringe inspanning weggetrokken
kunnen worden.

• Bij stilstand worden de deuren uitsluitend aan de perronzijde vrijgegeven voor
bediening door de reiziger (= selectieve ontgrendeling).

• (Nood)bediening aan de buitenzijde t.b.v. hulpverleners is vereist bij minstens één
deur per rijtuigzijde, bij voorkeur diagonaal geplaatst.

b. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het sluiten van deuren de volgende eisen
   gesteld:
• Er mag geen gevaar bestaan voor letsel door inklemming van lichaamsdelen bij het

sluiten van de deuren (d.w.z. tussen deurbladen onderling en tussen deurblad en
kozijn/dorpel). Indien gevaar voor inklemming bestaat is een inklembeveiliging
noodzakelijk.

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door de inklembeveiliging niet gedetecteerd
kunnen worden) moeten na inklemming met een geringe inspanning weggetrokken
kunnen worden.

• Bij automatisch sluiten van de deur dient dit aangekondigd te worden door een
waarschuwingssignaal.

c. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het centraal sluiten van deuren de volgende
   eisen gesteld:
• Het sluitproces moet vooraf worden gegaan door een waarschuwingssignaal (=

waarschuwing b.v. door mondfluit, sluitfluit of omroepbericht).
• Inklemgevaar: zie onder b eerste aandachtssterretje, indien het personeel de

opdracht heeft èn in staat is om vast te stellen of iets of iemand ingeklemd raakt of
gevaar loopt om ingeklemd te raken en het personeel kan het sluitproces
onderbreken of terugdraaien dan is inklembeveiliging niet voorgeschreven.

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door een inklembeveiliging niet gedetecteerd
zouden kunnen worden) moeten na inklemming met geringe inspanning wegge-
trokken kunnen worden.

d. Vanuit veiligheidsoptiek is het centraal openen niet toegestaan!
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e. Vanuit veiligheidsoptiek wordt aan het gesloten houden van deuren de volgende eis
   gesteld:
• Bij niet stilstand zijn de deuren dicht, vergrendeld en geblokkeerd (bewegingen

zoals het uitveren van een stilstaande trein t.g.v. het lossen van de remmen
worden als "stilstand" beschouwd)

• Houvast aan de buitenzijde van de trein is niet toegestaan.

f. Vanuit veiligheidsoptiek wordt aan het buiten profiel zijn van (geopende/opende/
   gesloten) deuren de volgende eisen gesteld:
• Geen vaste objecten mogen worden geraakt.
• Geen beperkingen/belemmeringen t.a.v. in- en uitstappen.
• Geen schade of letsel.

1.2 Vertrekproces

De gebruikte vertrekprocedure dient compatibel te zijn met de toegepaste
deursystemen.

- Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het vertrekproces de volgende eisen gesteld:
• De trein mag pas vertrekken als alle deuren dicht en vergrendeld zijn.
- Vanuit veiligheidsoptiek wordt de volgende aanbeveling gegeven:
• Opname van een signaal 'alle deuren dicht' in de rijvoorwaarden.
• Splitsen functie 'alle deuren dicht' en 'vertrekbevel'".
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Bijlage A Algemene regels voor deuren en bediening

Reizigers mogen bij het in- en uitstappen en tijdens de rit in een railvoertuig geen
schade oplopen, geen hinder ondervinden en evenmin in gevaar worden gebracht, door
de gebruikelijke bedrijfsuitvoering of als gevolg van voorzienbare afwijkingen in de
normale bedrijfsuitvoering.

Als voorzienbare afwijking van de normale bedrijfsuitvoering worden in ieder geval be-
schouwd:
a. een bedieningsfout door een lid van het treinpersoneel;
b. een verkeerde bediening van een inrichting, die bedoeld is om door reizigers bediend

te worden;
c. een onbevoegde bedieningshandeling;
d. een storing, d.w.z. een afwijking in het normale functioneren van een onderdeel van

een systeem in of buiten het voertuig;
e. indien een waarschuwingssignaal vòòr het sluiten van de deuren wordt gebruikt als

middel om het in- of uitstappen te bespoedigen of om een reiziger te weerhouden
om in of uit te stappen: het negeren van dit signaal door de in- of uitstappende
reizigers.

f. het aanraken door onbevoegden van onderdelen van het voertuig, die door hun
constructie of door het voeren van een elektrische spanning (letsel)schade kunnen
veroorzaken.

g. een te lange trein in relatie tot de perronlengte.

Deuren dienen zodanig te worden ontworpen dat niet door het falen van één element
een onveilige situatie kan ontstaan (fail-safe of redundant ontwerpen) of, dat omdat
het element een goed volgbaar degradatiegedrag vertoont, door regelmatige controle
tijdig de onveilige situatie kan worden voorkomen (zie ook de algemene
veiligheidsfilosofie in norm M-001).
Aangetoond dient te worden dat de kans op een onveilige situatie voldoende klein is in
relatie tot de verwachte gevolgen.


