INFOBLAD 02

ATB-plicht onderhoudsmachines en
historische spoorvoertuigen

INLEIDING

Geachte relaties,
in dit infoblad besteedt HHC/DRS aandacht aan de recent verplichte
inbouw van een vereenvoudigde versie van de ATB installatie. Dit is het
treinbeveiligingssysteem zoals dat in Nederland functioneel is. In de onderstaande
teksten wordt stilgestaan bij de regelgeving, het product, de termijnen van inbouw
en implementatie in de voertuigen, de keuringen en wijziging van documenten.

REGELGEVING

Deze verplichting vindt zijn oorsprong in de Nieuwe Spoorwegwet waarin de
eisen aan o.a. bijzondere voertuigen zijn uitgewerkt in de Regeling Keuring
Spoorvoertuigen.

RKS Art. 26 meldt hierover;
1. In locomotieven, treinstellen, stuurstanden en bijzondere voertuigen
is een systeem van automatische treinbeïnvloeding geïnstalleerd dat
compatibel is met de hoofdinfrastructuur.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op Locomotieven, treinstellen,
stuurstandrijtuigen en bijzondere voertuigen die geen hogere snelheid kunnen
bereiken dan 40 km/h ten aanzien van de “eerste generatie baanvakken”.

In de toelicht op artikel 26 staat de volgende tekst geschreven;
Voor historische spoorvoertuigen en bijzondere voertuigen geldt een versoepeld
regiem ten aanzien van treinbeïnvloeding. Indien deze voertuigen slechts beperkt
worden ingezet, maximaal 10.000 km/jaar per voertuig, waarbij de snelheid niet
hoger is dan 100 km/h wordt een vereenvoudigde vorm zonder cabine signalering
van het treinbeïnvloedingssysteem toegestaan.
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PRODUCT

Na een traject van ontwerpbeoordelingen, aanpassingen, vervaardiging, certiﬁcering door een ISA (International Safety Authority) en afstemming met de branche
is het product e-ATB eind 2007 beschikbaar gekomen voor de markt.
De fabrikant hiervan is Lloyd’s Register Rail Europe BV.
Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
- 1 centrale;
- 2 mens machine interfaces (MMI’s) bestaande uit 3 knoppen plus lamp
en 1 lamp;
- 4 ATB-EG opneemspoelen (PW170-0);
- 1 druksensor;
- 2 contrastekkers (Harting);
- Product certiﬁcaat (ISA verklaring) t.a.v. het e-ATB systeem.
Om het systeem correct te kunnen laten functioneren dient het materieel minimaal
te zijn uitgerust met:
- 24Vdc voeding plus inschakelsignaal;
- Een pulsvormig snelheidsignaal;
- Remaansturing en tractie afschakeling bij beremming;
- Tractieblokkering op grond van een door e-ATB geleverd contact;
- Signalen voor cabineselectie en rijrichting;
- Geschikte montagemogelijkheid voor e-ATB opneemspoelen (type LRRE/
PW-170-0).
Voor de aanschaf van de e-ATB componenten kunt u terecht bij:

Lloyd’s Register Rail Europe BV
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Dhr. Ing. Peter Koopman
+31 6 5584 7269
peter.koopman@lrrail.com

WWW.HHCDRS.NL

TERMIJN VAN
INBOUW

Over de termijn van inbouw heeft Inspectie verkeer en Waterstaat divisie Rail de
afgelopen week de volgende termijnen vastgesteld.
Hieronder een afschrift van de betreffende brief;

Geachte vervoerders,
Op 18 oktober 2007 heb ik u met mijn brief (IVW-TER/KAB-TC/07/N23.001.138)
geïnformeerd over de marktintroductie van de apparatuur voor ”eenvoudige
ATB”(eATB). In deze brief gaf ik aan dat de onthefﬁng van de ATB-plicht drie
maanden nadat de apparatuur op de markt beschikbaar komt vervalt. Door
diverse belanghebbende is aangedrongen op een ander invoeringsregeling omdat
het vaak niet mogelijk is om op zo’n korte termijn de eATB apparatuur aan te
schaffen en in te bouwen.
Om tegemoet te komen aan deze bezwaren heb ik de regeling als volgt aangepast:
1. Vóór 1 april 2008 wordt door de houder/vervoerder een plan
opgesteld voor de inbouw van de eATB in de daarvoor in aanmerking
komende spoorvoertuigen, hierin wordt per spoorvoertuig een
gespeciﬁceerde planning opgenomen.
2. Bestelling van eATB apparatuur bij de leverancier/producent
Lloyd’s Register Rail Europe B.V. in Utrecht.
3. Reservering van inbouw capaciteit in eigen werkplaats of bij
derden en keuring door een erkende keuringsinstantie, zodanig dat de
inbouw en keuring in principe nog in 2008 wordt afgerond.
4. Het plan en een bewijs dat een verplichting tot levering en
inbouw van eATB is aangegaan wordt vóór 1 mei 2008 aan IVW ter
beschikking gesteld.
Aanpassing inzetcertiﬁcaten; nadat de eerste eATB apparatuur is ingebouwd en de
inbouw is goedgekeurd kan bij IVW een wijziging van het inzetcertiﬁcaat worden
aangevraagd. Alle onthefﬁngen van de ATB-plicht vervallen per 1 januari 2009.
Voertuigen die op 1 januari 2009 nog niet zijn omgebouwd mogen dan niet meer
zelfstandig op het spoor rijden.
Voor ATBNG baanvakken blijven de huidige regelingen van kracht. Bij beschikbaar
komen zal de software van eATB worden aangevuld met de functionaliteit van ATB
Verbeterde Versie.
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De ATB installatie kan worden ingebouwd door de materieeleigenaar zelf of een
erkende werkplaats. Hiervoor is door Lloyd’s Register Rail een inbouwvoorschrift

INBOUW

gemaakt.
Nadat de e-ATB installatie is geïnstalleerd dient deze te worden voorzien van de
juiste software en in bedrijf te worden genomen.

Na inbouw dient de installatie te worden gekeurd door een erkende
keuringsinstantie.
Hiervoor heeft HHC/DRS afspraken gemaakt met Lloyd’s Register Rail en kan

KEURING EN
DOCUMENTEN

deze keuringen volgens fabrikantspeciﬁcaties voor u uitvoeren. Als resultaat
hiervan ontvangt u een keuringsrapport en een Certiﬁcaat van Overeenstemming
(of wijziging van de bestaande CvO) waarmee een gewijzigd Inzetcertiﬁcaat kan
worden aangevraagd. De aanvraag van het wijzigen van het Inzetcertiﬁcaat zal
HHC/DRS ook voor haar rekening nemen.
Voor verdere vragen staan wij uiteraard ter beschikking. Uw contactpersoon
hiervoor is:

HHC/DRS Inspecties BV
Contactpersoon:
Telefoon:

Dhr. K.R. (Rene) Bak
+31 6 2003 7555

E-mail:

r.bak@hhcdrs.nl

WWW.HHCDRS.NL

HIJS & HEF CONSULT,
INSPECTIE
VAN
ALLERLEI SOORTEN
ARBEIDS MIDDELEN
WAARONDER
HIJSEN
HEF
WERKTUIGEN,
IN
OVEREENSTEMMING
MET DE ARBEIDS
OMSTANDIGHEDEN
W E T / W A R E N W E T.
DUTCH RAIL SURVEY,
INSPECTIE
EN
TOELATING VAN RAIL
INFRA MATERIEEL
WWW.HHCDRS.NL

