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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

Dit normblad legt de functionele eisen en wensen vast waaraan de apparatuur voor
veiligheidscommunicatie via de (trein)radio moet voldoen.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor alle veiligheidscommunicatie door middel van (trein)radio in het
werkingsgebied van het RRV.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk X (Communicatie):
Materieel moet voorzien zijn aan Telerail of gelijkwaardige apparatuur. Deze voorwaarde
wordt vastgesteld door Hoofd Spoorwegveiligheid. Een voertuig dat niet aan de gestelde
eisen voldoet, mag alleen na schriftelijke toestemming van Hoofd Spoorwegveiligheid in
dienst worden gesteld.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad. Het vervangt het PvE Treinradio en wordt
door RIB gehanteerd bij de ontwikkeling van het Europese treinradio systeem (EIRENE).
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.
Bij de eerste opstelling: Dit normblad treedt op 01-01-1999 in werking.

0.6 Definities

Zie het RRV.
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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 de
spoorwegveiligheidskundige van:
Railned
NS Railinfrabeheer
NS Verkeersleiding

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 SCOPE

Onder veiligheidscommunicatie met de treinradio worden de volgende functionaliteiten
begrepen:

- alarmberichten;
- veiligheidsberichten;
- rangeerploeg communicatie onderling.

Datacommunicatie ten behoeve van bijvoorbeeld ERTMS valt buiten dit normblad.

Voor de volgende doelgroepen is de veiligheidscommunicatie bestemd:

- treindienstleider;
- machinisten;
- rangeerders / rangeerploegen;
- leider werkplekbeveiliging (LWB);
- technische systemen (baan-waarschuwings-installties, hotbox-detectoren, gestoorde

overwegen, e.d.).

Soorten berichten:

- alarmberichten: berichten die uitgezonden worden om te trachten de gevolgen van een
gevaarlijke situatie te beperken of om gevaarlijke situaties te voorkomen;

- veiligheidsgesprekken: gesprekken die indien ze niet snel en correct worden gevoerd tot
gevaarlijke situaties kunnen leiden;

- overige gesprekken: gesprekken met betrekking tot het exploiteren van de spoorweg of
het uitvoeren van ander werk aan of rond de spoorweg.
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2 Alarmering

2.1 Welke alarmeringen zijn vereist

• machinist à treindienstleider
• treindienstleider à machinisten in bepaald gebied / rijrichting
• machinist à machinisten in bepaald gebied én treindienstleider
• machinist à LWB, rangeerders én  treindienstleider
• rangeerder à machinisten in bepaald gebied én treindienstleider
• LWB à machinisten in bepaald gebied én treindienstleider
• technisch systeem à machinisten in bepaald gebied / rijrichting en treindienstleider

2.2 Eisen aan alarmeringen

• alarmberichten hebben een veiligheidskritische functie;
• alarmberichten hebben de hoogste prioriteit;
• alarmberichten bereiken altijd de geadresseerde(n);
• alarmberichten bereiken de doelgroep (aantal personen en/of een discreet gebied bv.  5-

10 seinafstanden);
• bij alarmberichten wordt de bron vermeld;
• alarmberichten worden geregistreerd;
• alarmberichten blijven staan tot zij bewust worden herroepen;
• alarmberichten zijn uit te zenden c.q. te ontvangen met radiosets waarbij (nog) geen

treinnummer is ingevoerd of nog geen test mee uitgevoerd is;
• alarmberichten zijn ook mogelijk indien geen voedingspanning op de radioset staat

(interne noodbatterij);
• alarmberichten zijn ook mogelijk indien het antennecircuit van de trein defect is geraakt

(interne antenne);
• valse alarmberichten mogen niet voorkomen;

2.3 Functionele omschrijving alarmering

Doel:
Direct waarschuwen van naderende treinen bij nadering van een gevaarpunt en bij
naderend gevaar de aanwezige personen (baanonderhoudsploegen via LWB).
Waar/wanneer:
Alle treinen die het gevaarpunt naderen worden gewaarschuwd op een afstand die
voldoende groot is om de trein met een bedrijfsremming tot stilstand te kunnen brengen
vóór het gevaarpunt. LWB wordt gewaarschuwd voor een naderend gevaar zodat ze de
spoorbaan en de directe omgeving tijdig kunnen verlaten. De alarmering blijft gelden totdat
deze ingetrokken wordt. Ook treinen die later, maar toch nog voordat de alarmering is
ingetrokken, het betreffende gevaarpunt naderen worden gewaarschuwd.
Reactie:
Machinist brengt de snelheid terug met een bedrijfsremming tot 40 km/h en gaat rijden op
zicht.
Rangeerbewegingen worden gestaakt, rangeerdeel wordt stil gezet.
Baanonderhoudsploeg verlaat de spoorbaan en de directe omgeving daarvan.
Treindienstleider neemt contact op met de zender en herroept de alarmering pas nadat de
veiligheid gewaarborgd is.
Gevaarpunt:
Een gevaarpunt kan een discreet punt op of langs de baan zijn, maar kan ook een (nog)
bewegende trein zijn.
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3 Veiligheidsgesprekken

3.1 Tussen welke functionarissen

Machinist ß à treindienstleider;
Rangeerder ß à machinist;
LWB ß à treindienstleider;
Machinist ß à machinist op eenzelfde trein bij meervoudige/multiple tractie;

3.2 Eisen aan veiligheidsgesprekken

• veiligheidsgesprekken hebben een veiligheidsrelevante functie;
• veiligheidsgesprekken hebben na het alarmbericht de hoogste prioriteit;
• bij staande verbindingen wordt aangegeven dat een veiligheidsgespreksverbinding tot

stand gebracht gaat worden;
• tijdens rangeerbewegingen is de verbinding tussen rgr en mcn continu een

veiligheidsgesprek incl.verbindingsbewaking;
• vorm van valbeveiliging voor de rangeerderradio;
• tijdens multiple rijden met twee machinisten, tussen leidende machinist en tweede

machinist is een veiligheidsgesprek incl. verbindingsbewaking;
• treindienstleider kan ook vooraf opgeslagen (pre-set gesproken of tekst in geschikte

talen) veiligheidsberichten verzenden;
• indien een veiligheidsgesprek gevoerd wordt en de betreffende trein verlaat het

treindienstleider-gebied dan blijft de verbinding gehandhaafd;

3.3 Functionele omschrijving veiligheidsgesprekken

Doel:
Het snel kunnen geven van lastgevingen of andere veiligheidsrelevante berichten.
Waar/wanneer:
Bij verstoringen en mogelijke (toekomstige) verstoringen stelt de treindienstleider door
middel van een selectieve oproep de machinist of andere betrokkenen op de hoogte van de
verstoring, geeft de treindienstleider lastgevingen af of geeft andere opdrachten. De
ontvanger volgt de opdrachten op.
Bij situaties relevant voor de veiligheid van het spoorwegverkeer maar waarvoor geen
“alarmering” nodig is wordt een “veiligheidsgesprek/bericht” door de gebruikers verzonden.

Welke informatie wordt niet als veiligheidsbericht beschouwd:
• bijsturingsmaatregelen;
• inlichtingen over de oorzaak van oponthoud van de trein;
• inlichtingen over het overnemen van aansluitingen;
• het onderweg wijzigen van de eindbestemming;
• informatie aan reizigers;
• melden van wangedrag, agressie, ziekte enz. aan treindienstleider, verkeersleider of de

centrale meldkamer van de spoorwegpolitie;
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4 Nadere specificaties

4.1 Dekking/beschikbaarheid

De dekking is in percentages van tijd en plaats:

landelijk speciale plaatsen
alarmberichten 95 99,5
veiligheidsberichten 95 99,5
rangeerbewegingen - -
multiple tractie - -
baanwaarschuwingsapparatuur - pm
overige gesprekken 95 -

“speciale plaatsen”: emplacementen, wissels, overwegen, kruisingen, tunnels, fly-overs,
hoge snelheidslijnen, TPRB-baanvakken, baanvakken zonder continue spoorstroomlopen,
baanvakken met meer dan twee sporen, baanvakken waar gevaarlijke stoffen over
vervoerd worden en baanvakgedeelten waar baanwaarschuwings apparatuur is geplaatst
(hot box detectoren e.d.).

De kwaliteit van de dekking is:

very high high medium
alarmberichten X
veilheidsberichten X
rangeerbewegingen X
multiple tractie X
baanwaarschuwingsapparatuur pm

“very high”: de communicatie is bijna altijd gegarandeerd met alle locaties binnen het
dekkingsgebied.
“high”: de communicaite is meestal mogelijk met de meeste locaties binnen het
dekkingsgebied.
“medium”: de communicatie is in het algemeen beschikbaar met de meeste locaties, echter
er kunnen kleine gebieden zijn waar een zwakke dekking is in het dekkingsgebied.

4.2 Verstaanbaarheid

Het omgevingslawaai mag de verstaanbaarheid niet zodanig verminderen dat veilige
communicatie niet meer mogelijk is.

4.3 Capaciteit

Uitgangspunten: 
• drukke stations 100 treinen/uur afhandelen en 10 treindienstleiders;
• vrije baan 5 treinen per 10 km enkelspoor en 1 treindienstleider;
• rangeren 10 rangeerploegen gelijktijdig in 1 gebied;
• multiple tractie 1 combinatie per 10 km enkel spoor;
• werkzaamheden 5 LWB’s per treindienstleidergebied.
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4.4 Timing

Alarmberichten ≤ 1 sec.
Veiligheidsberichten ≤ 5 sec.
Rangeerbewegingen ≤ 5 sec.
multiple tractie ≤ 5 sec.
baanwaarschuwings apparatuur ≤ 1 sec.

De “call set up time” is de tijd tussen de poging om een gesprek te initiëren of een
verbinding tot stand te brengen en het moment dat informatie kan worden uitgewisseld
tussen de twee of meer gebruikers.

4.5 Prioriteiten

Alarmberichten:
Hoogste prioriteit; geeft signaal in alle andere communicatievormen.

Veiligheidsberichten:
Hoge prioriteit.

Overige berichten (exploitatieve berichten/PTT/....):
Lage prioriteit.

Rangeerbewegingen:
Hoge prioriteit; de communicatie tussen machinist en rangeerder valt in de categorie
“veiligheidsberichten”.

Multiple tractie:
Hoge prioriteit; de communicatie tussen leidende machinist en volgende machinist valt in
de categorie “veiligheidsberichten”.

Baanwaarschuwings apparatuur:
Hoogste prioriteit.

Andere gebruiksdoelen van de radio-apparatuur mogen er niet toe leiden dat de
veiligheidsfuncties onbruikbaar worden.

4.6 Beveiliging tegen inbreken / testen

Door onbevoegden mag geen gebruik kunnen worden gemaakt van de treinradio; beveiligen
tegen “inbreken”. Storingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden, zo dient
bijvoorbeeld de dekking continu bewaakt te worden en bij vermindering dienen de
gebruikers direct te worden geïnformeerd. Bij “verbindingbewaking” wordt bij het uitvallen
van de verbinding op beide radio’s een bericht ontvangen waarna de rangeerbeweging
gestaakt wordt en het rangeerdeel tot stilstand wordt gebracht, bij multiple tractie schakelt
de volgende machinist de tractie af. De “valbeveiliging” bij de rangeerderradio genereert
een bericht waarop de machinist het rangeerdeel met een snelremming tot stilstand moet
brengen.
Alle gebruikers kunnen een test uitvoeren waarmee vastgesteld kan worden dat hun
apparatuur correct werkt, zonder dat een ander daarbij nodig is. De verkeersleider /
treindienstleider kan d.m.v. een test vaststellen of de apparatuur van andere gebruikers
correct functioneert, zonder dat die anderen daarbij nodig zijn.
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4.7 Registratie

Zie RRV.

4.8 Ergonomie apparatuur

Mobiele apparatuur: Voor “alarmering”  en verbinding leggen met treindienstleider en de
centrale meldkamer van de spoorwegpolitie is het bedienen van een enkele toets/knop
voldoende.

Vaste apparatuur (treindienstleider): Voor “alarmering” is het bedienen van een enkele
toets/knop voldoende. Voor het opbouwen van de verbinding met meerdere mobiele
gebruikers zijn via een menu/lijst de gewenste gebruikers te selecteren.

De ontvangers van de “alarmering” krijgen auditief en visueel een alarm binnen, na enige
tijd verdwijnt de auditieve signalering. De visuele signalering wordt herroepen door de
treindienstleider nadat maatregelen zijn getroffen.

Bij verbindingen met verbindingsbewaking meldt de apparatuur het wegvallen van de
verbinding actief aan de gebruikers, er wordt geen gebruik gemaakt van een continu
aanwezige toon/lamp.

Bij defecten aan een (deel van de) installatie wordt dit direct actief gemeld aan de
gebruiker(s).

Man-machine-interface wordt met inschakeling van ergonomische deskundigen ontwikkeld.


