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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 25. januar 2012 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll 

og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2012) 172] 

(2012/88/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 

som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(2) fastsettes den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne (TSI) som gjelder for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 

2006 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog(3) fastsettes den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder 

for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. 

3) De grunnleggende kravene til jernbanenettet for 

konvensjonelle tog og jernbanenettet for høyhastighets-

tog må være identiske, i likhet med deres funksjons-

spesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner, deres 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 30. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1. 

(3) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

samtrafikkomponenter og grensesnitt samt fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering av sam-

trafikkomponentene eller vurdering av deres 

bruksegnethet, eller EF-verifiseringen av delsystemene 

«Styring, kontroll og signal» i jernbanenettene. 

4) Gjennomføringsstrategiene bør fortsatt være forskjellige 

for hver type jernbanenett, og de eksisterende kravene 

til det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle 

tog og det transeuropeiske jernbanenettet for 

høyhastighetstog bør forbli uendret. Det europeiske 

jernbanebyrå («Byrået») ble gitt et rammemandat for å 

utøve visse typer virksomhet. 

5) Byrået gav 31. januar 2011 sin anbefaling om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem(4). Denne beslutning er 

basert på den anbefalingen. 

6) Av klarhetshensyn bør derfor vedtak 2006/679/EF og 

2006/860/EF erstattes med denne beslutning. 

7) De endringene som er innført med hensyn til 

sikkerhetskravene (nr. 4.2.1 i vedlegg III), bygger på 

den vurderingen at teksten i TSI-ene for styring, kontroll 

og signal kan tolkes forskjellig. De innførte endringene 

har ingen negativ virkning på det generelle 

sikkerhetsnivået. 

8) Montering av ERTMS/ETCS bør være obligatorisk for 

nye installasjoner eller for opprusting av delen for 

hastighetsovervåking i utstyr for styring, kontroll og 

signal for jernbaneinfrastrukturprosjekter som får 

økonomisk støtte fra EU. Slik montering bør i prinsippet 

utføres innenfor rammen av det EU-finansierte 

prosjektet. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å 

gi unntak fra denne gjennomføringsregelen. 

Virkeområdet for et slikt unntak er begrenset til 

gjennomføringsstrategien for TSI-en for styring, 

kontroll og signal.  

  

(4) ERA/REC/2011-03/ERTMS. 

2017/EØS/55/32 
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9) Byrået har i det tekniske dokumentet «List of CCS 

Class B systems» oppført de eksisterende nasjonale 

systemene for styring, kontroll og signal («klasse B-

systemer»). Disse systemene kan fortsatt være 

nødvendige om bord i lokomotiver og motorvogner for 

å kunne kjøre på visse linjer. 

10) Klasse B-systemene hemmer i betydelig grad 

lokomotivers og motorvogners samtrafikkevne, men 

spiller en viktig rolle med hensyn til å opprettholde det 

transeuropeiske jernbanenettets høye sikkerhetsnivå. 

Det er derfor viktig å unngå å skape ytterligere 

hindringer for samtrafikkevnen ved for eksempel å 

endre disse eksisterende nasjonale systemene eller ved å 

innføre nye systemer. 

11) For å unngå å skape ytterligere hindringer for 

samtrafikkevnen bør medlemsstatene sikre at 

funksjonene til de eksisterende klasse B-systemene og 

deres grensesnitt fortsatt er i samsvar med de gjeldende 

spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer for å 

avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Medlemsstatene bør også sikre at systemene som ikke er 

med på listen over klasse B-systemer, ikke utgjør 

ytterligere hindringer for samtrafikkevnen. 

12) Tilgjengeligheten av GSM-R-frekvenser er avgjørende 

for sikker jernbanedrift med samtrafikkevne. 

13) Vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF bør derfor 

oppheves. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne («TSI») 

som gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

som angitt i vedlegg III, vedtas. 

2. TSI-en fastsatt i vedlegg III til denne beslutning får 

anvendelse på delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

som beskrevet i henholdsvis nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 2 

1. Når det anmodes om et nasjonalt sikringssystem for 

styring og kontroll om bord i rullende materiell for å kjøre på 

en gitt jernbanelinje eller en del av det transeuropeiske 

jernbanenettet, skal medlemsstatene sikre at dette systemet er 

med på listen over klasse B-systemer, som har samme rettslige 

verdi som vedleggene til TSI-en. 

2. Medlemsstatene skal sikre at klasse B-systemenes 

funksjonalitet, yteevne og grensesnitt fortsatt er i samsvar med 

de gjeldende spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer 

for å avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Artikkel 3 

Hver medlemsstat skal, med hensyn til klasse B-systemer og de 

punktene som er identifisert som åpne punkter i tillegg G til 

TSI-en vedtatt ved denne beslutning, innen seks måneder etter 

at det er gitt melding om denne beslutning, underrette de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen om følgende: 

a) listen over gjeldende tekniske forskrifter, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som skal benyttes for å sikre at gjeldende tekniske 

forskrifter faktisk anvendes, 

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre nevnte 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll. 

Dersom disse opplysningene allerede er blitt meddelt i 

tilknytning til vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF, anses 

denne forpliktelsen som oppfylt. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen kan gi et unntak fra forpliktelsen fastsatt  

i nr. 7.3.2.4 i vedlegg III til å utstyre jernbanelinjer med Det 

europeiske togkontrollsystem (ETCS) i forbindelse med EU-

finansierte prosjekter (nr. 7.3.2.4), når signaldelen fornyes på 

korte (under 150 km) og avbrutte linjeavsnitt, og forutsatt at 

ETCS monteres før det tidligste av de følgende to tidspunkter: 

– 5 år etter at prosjektet er avsluttet, 

– på det tidspunktet linjeavsnittet koples sammen med en 

annen jernbanelinje med ETCS-utstyr. 

2. Den berørte medlemsstaten skal oversende Kommisjonen 

dokumentasjon om prosjektet. Denne dokumentasjonen skal 

inneholde en økonomisk analyse som viser at det gir en 

betydelig økonomisk og/eller teknisk fordel å sette ERTMS i 

drift på det første av de to tidspunktene nevnt i nr. 1, i stedet for 

i forbindelse med gjennomføringen av det EU-finansierte 

prosjektet. 

3. Kommisjonen skal undersøke dokumentasjonen de er 

tilsendt og de tiltakene som medlemsstaten har foreslått, og skal 

meddele resultatene av sin undersøkelse til komiteen nevnt i 

artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. Dersom det gis et unntak, 

skal medlemsstaten sikre at ERTMS blir montert før det første 

av de to tidspunktene nevnt i nr. 1.  
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Artikkel 5 

I kommisjonsbeslutning 2011/291/EU av 26. april 2011 om en 

teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell» – «Lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk» i det transeuropeiske jern-

banesystem for konvensjonelle tog(1) gjøres følgende 

endringer: 

1) Annet strekpunkt under overskriften «Gjeldende 

lovgivningsmessige tiltak» i nr. 1.4 «Referanse-

dokumenter» i vedlegget erstattes med «TSI-en for styring, 

kontroll og signal». 

2) Nr. 4.2.3.3.1 erstattes med vedlegg I til denne beslutning. 

3) Tabell 10 i nr. 4.3.4 erstattes med vedlegg II til denne 

beslutning. 

Artikkel 6 

Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument av 22. 

desember 2010 om kravspesifikasjon til ERTMS/ETCS-

systemet, dokumentreferanse «subset-026» i versjon 3.2.0, kan 

benyttes som grunnlag for å tilby utstyr på linjer med ETCS og 

for å gjennomføre prøvinger, men det kan ikke kreves at togene 

skal utstyres med referanseversjon 3 («baseline 3») før 

referanseversjon 3 har trådt i kraft. 

  

(1) EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1. 

Artikkel 7 

Vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF oppheves. Vedtakenes 

bestemmelser får imidlertid fortsatt anvendelse ved 

videreføring av prosjekter godkjent i samsvar med de TSI-ene 

som er vedlagt nevnte vedtak, og, med mindre søkeren ber om å 

få anvende denne beslutning, på prosjekter for nye, fornyede 

eller opprustede delsystemer som på den datoen denne 

beslutning meddeles, er langt framskredne eller omfattes av en 

kontrakt som er under utføring. 

Artikkel 8 

Denne beslutning får anvendelse seks måneder etter at den er 

meddelt medlemsstatene. 

Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25.januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

«4.2.3.3.1. E g e n s k a p e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  m e d  h e n s y n  t i l  f o r e n l i g h e t  m e d  

t o g d e t e k s j o n s s y s t e m e r  

De egenskapene for rullende materiell som er nødvendige for å sikre forenlighet med målsystemer for 

togdeteksjon er, angitt i nr. 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 og 4.2.3.3.1.3. 

Det vises til numre i spesifikasjonen som det vises til i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll 

og signal. 

Settet av egenskaper som det rullende materiellet er forenlig med, skal føres i registeret over rullende 

materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.3.3.1.1. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ SPORFELT 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to påfølgende aksler er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «ai» i figur 1). 

– Den største avstanden mellom bufferenden og den første akselen er angitt i spesifikasjonen som det 

vises til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «b1»  

i figur 1). 

– Kjøretøyets konstruksjon 

– Den minste aksellasten under alle lastforhold er angitt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.7 i 

vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats er angitt i 

spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.9 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og 

signal», og målemetoden er angitt i samme nummer. 

– For elektriske enheter utstyrt med en strømavtaker er minste impedans mellom strømavtaker og 

hvert hjul på toget et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.2 i vedlegg A  

indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Isolering av utslipp 

– Begrensningene for bruk av sandingsutstyr er angitt i spesifikasjonene som det vises til  

i nr. 3.1.4 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Begrensningene for bruk av komposittbremseklosser er angitt i spesifikasjonen som det vises  

til i nr. 3.1.6 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Kravene som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, er åpne punkter i spesifikasjonen som det 

vises til i nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Grenseverdiene for elektromagnetisk interferens forårsaket av kjørestrømmen er et åpent punkt i 

spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og 

signal. 

4.2.3.3.1.2. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ AKSELTELLERE 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to påfølgende aksler er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den minste avstanden mellom to påfølgende aksler på toget er angitt i spesifikasjonen som det vises 

til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal.  
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– I enden av en enhet som skal koples, er den minste avstanden mellom enden og den første akselen på 

enheten halvparten av verdien angitt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den største avstanden mellom enden og den første akselen er angitt i spesifikasjonen som det vises 

til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «b1» i figur 1). 

– Den minste avstanden mellom endeakslene på en enhet er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Hjulgeometri 

– Hjulgeometrien er angitt i nr. 4.2.3.5.2.2 i den foreliggende TSI-en. 

– Den minste hjuldiameteren (hastighetsavhengig) er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.3 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Kjøretøyets konstruksjon 

– Det metallfrie området rundt hjulene er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.3.5 

i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Hjulmaterialets egenskaper med hensyn til magnetfelt er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.3.6 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Kravene som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Grenseverdiene for elektromagnetisk interferens forårsaket av virvelstrømbremser eller magnetiske 

sporbremser er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.3 i vedlegg A indeks 77 i 

TSI-en for styring, kontroll og signal. 

4.2.3.3.1.3. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

SLØYFEUTSTYR 

– Kjøretøyets konstruksjon 

 Metallmassen til kjøretøyet er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.7.2 i vedlegg A 

indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal.» 

 ______ 
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VEDLEGG II 

«Tabell 10 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og 

rullende materiell for passasjertrafikk for 

konvensjonelle tog 

 
Henvisning til TSI-en for 

styring, kontroll og signal 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med togdeteksjonssystemer 

basert på sporfelt 

4.2.3.3.1.1 Kjøretøyets geometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Isolering av utslipp 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med togdeteksjonssystemer 

basert på akseltellere 

4.2.3.3.1.2 Kjøretøyets geometri 

Hjulgeometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med sløyfeutstyr 

4.2.3.3.1.3 Kjøretøyets konstruksjon Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Betjening av nødbrems 4.2.4.4.1 ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Nødbremsevirkning 4.2.4.5.2 Togets garanterte bremse-

virkning og egenskaper 

4.2.2 

Sikt ut 4.2.9.1.3 Synlighet av styrings- og 

kontrollelementer langs 

sporet 

4.2.15» 
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Vedlegg III 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning  

1.1. Teknisk virkeområde  

1.2. Geografisk virkeområde  

1.3. Innhold i denne TSI-en  

2. Definisjon av og virkeområde for delsystemet  

2.1. Innledning  

2.2. Virkeområde  

2.3. Anvendelsesnivåer (ERTMS/ETCS)  

3. De grunnleggende kravene til delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

3.1. Allment  

3.2. Særlige aspekter ved delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

3.2.1. Sikkerhet  

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet  

3.2.3. Helse  

3.2.4. Miljøvern  

3.2.5. Teknisk kompatibilitet  

3.2.5.1. Konstruksjonsmessig forenlighet  

3.2.5.1.1. Fysiske miljøforhold  

3.2.5.1.2. Intern elektromagnetisk kompatibilitet for jernbane  

3.2.5.2. Kompatibilitetf for styring, kontroll og signal  

4. Beskrivelse av delsystemet  

4.1. Innledning  

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene  

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen  

4.2.1.1. Sikkerhet  

4.2.1.2. Pålitelighet/tilgjengelighet  

4.2.2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord  

4.2.3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet  

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner  

4.2.4.1. Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon  

4.2.4.2. Programmer for tale- og driftskommunikasjon   
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4.2.4.3. Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS  

4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R  

4.2.5.1. Radiokommunikasjon med toget  

4.2.5.2. Eurobalise-kommunikasjon med toget  

4.2.5.3. Euroloop-kommunikasjon med toget  

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord  

4.2.6.1. ERTMS/ETCS og hastighetsovervåking i klasse B  

4.2.6.2. Grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ERTMS/ETCS  

4.2.6.3. Måling av tilbakelagt avstand (odometri)  

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet  

4.2.7.1. Funksjonsgrensesnitt mellom RBC-er  

4.2.7.2. RBC/RBC  

4.2.7.3. GSM-R/ETCS langs sporet  

4.2.7.4. Eurobalise/LEU  

4.2.7.5. Euroloop/LEU  

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler  
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet». 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystemet, dvs. de 

transeuropeiske jernbanesystemene for henholdsvis konvensjonelle tog og høyhastighetstog, som  

definert i nr. 1 og 2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF (direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet). 

1.3. Innhold i denne TSI-en 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet skal denne TSI-en: 

1. angi det tilsiktede virkeområdet — kapittel 2 (Definisjon av og virkeområde for delsystemet), 

2. fastsette grunnleggende krav for delsystemene «Styring, kontroll og signal» og deres grensesnitt mot 

andre delsystemer — kapittel 3 (De grunnleggende kravene til delsystemene «Styring, kontroll og 

signal»), 

3. fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som må oppfylles av delsystemene 

og deres grensesnitt mot andre delsystemer — kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet), 

4. angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, 

herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det 

transeuropeiske jernbanesystem — kapittel 5 (Samtrafikkomponenter), 

5. angi, for hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes til samsvarsvurdering eller 

vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponentene og til EF-verifisering av delsystemene — 

kapittel 6 (Samsvarsvurdering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av 

delsystemene), 

6. angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en — kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, 

kontroll og signal), 

7. angi den faglige dyktigheten og hvilke vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som kreves for 

personalet som arbeider med drift og vedlikehold av disse delsystemene og med gjennomføring av denne 

TSI-en — kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet). 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktivet om jernbanesystemets samtrafikkevne er bestemmelsene om 

særtilfeller angitt i kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, kontroll og signal). 

 I kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet) fastsettes i denne TSI-en også drifts- og vedlikeholdsreglene som 

gjelder særskilt for virkeområdet angitt i nr. 1.1 og 1.2 ovenfor. 

2.  DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMET 

2.1. Innledning 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» er i vedlegg II til direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet definert som «alt utstyr som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne 

styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet». 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» har følgende egenskaper: 

1. de funksjonene som er grunnleggende for sikker styring av jernbanetrafikken, og som er grunnleggende 

for driften, herunder dem som kreves i situasjoner med driftsforstyrrelser(1), 

2. grensesnittene, 

3. det nivået for yteevne som kreves for å oppfylle de grunnleggende kravene. 

2.2. Virkeområde 

 I TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal» angis bare de kravene som er nødvendige for å sikre 

samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem og at de grunnleggende kravene oppfylles. 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» omfatter følgende deler:  

  

(1) Situasjoner med driftsforstyrrelser er driftsformer beregnet på håndtering av feil. Dette er det tatt hensyn til under utformingen av 

delsystemene «Styring, kontroll og signal». 
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1. hastighetsovervåking, 

2. radiokommunikasjon, 

3. togdeteksjon. 

Systemet for hastighetsovervåking i klasse A er ERTMS/ETCS, mens radiosystemet i klasse A er GSM-R. 

For togdeteksjon i klasse A angis i denne TSI-en bare kravene til grensesnittet mot andre delsystemer. 

Klasse B-systemer er et begrenset sett med eksisterende systemer for styring, kontroll og signal som var i 

bruk før 20. april 2001. Listen over klasse B-systemer finnes i Det europeiske jernbanebyrås tekniske 

dokument «List of CCS Class B systems», ERA/TD/2011-11, versjon 1.0. 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er angitt for mobilradio- og 

hastighetsovervåkingssystemene i klasse A. 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er angitt for: 

1. radionettet i klasse A, 

2. hastighetsovervåking i klasse A, 

3. grensesnittkravene for togdeteksjonssystemer, for å sikre forenlighet med rullende materiell. 

2.3. Anvendelsesnivåer (ERTMS/ETCS) 

 De grensesnittene som er angitt i denne TSI-en, definerer hvordan dataoverføringen til og eventuelt fra 

togene skal gjennomføres. De ERTMS/ETCS-spesifikasjonene som denne TSI-en omfatter, gir forskjellige 

anvendelsesnivåer, og for en gjennomføring langs sporet er det mulig å velge den overføringsmåten som 

oppfyller de kravene som stilles til gjennomføringen. 

 I denne TSI-en defineres kravene til alle anvendelsesnivåer. 

 Et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for et gitt 

anvendelsesnivå, skal kunne fungere på nevnte nivå og på alle lavere nivåer. Det betyr at: 

– et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for nivå 2, skal kunne 

fungere på det nivået og på jernbanelinjer utstyrt for nivå 1, 

– et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for nivå 1, ikke trenger 

å være utstyrt med en GSM-R-dataradio, men skal allerede ha installert alle nivå 2-funksjoner for å sikre 

at tilkoplingen av en GSM-R-dataradio på et senere tidspunkt, sikrer at det er utstyrt for nivå 2. 

3. DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE TIL DELSYSTEMENE «STYRING, KONTROLL OG SIGNAL» 

3.1. Allment 

 I henhold til direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet skal delsystemene og 

samtrafikkomponentene, herunder grensesnitt, oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle 

vendinger i vedlegg III til direktivet. 

 De grunnleggende kravene er: 

1. sikkerhet, 

2. pålitelighet og tilgjengelighet, 

3. helse, 

4. miljøvern, 

5. teknisk kompatibilitet. 

 De grunnleggende kravene til klasse A-systemer er beskrevet nedenfor. 

 Ansvaret for kravene til klasse B-systemer påhviler den enkelte medlemsstat.  
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3.2. Særlige aspekter ved delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

3.2.1. Sikkerhet 

 Hvert enkelt prosjekt som denne spesifikasjonen får anvendelse på, skal treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å sikre at risikoen for at en ulykke inntreffer innenfor virkeområdet for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal», ikke er høyere enn målet som kreves for driften. For dette formål får 

kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for 

risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF(1) (felles sikkerhetsmetode), anvendelse. 

 For å sikre at sikkerhetstiltakene ikke skader samtrafikkevnen, skal kravene i den grunnleggende 

parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for 

samtrafikkevnen) overholdes. 

 For ERTMS/ETCS-systemer i klasse A skal sikkerhetsmålet fordeles mellom delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den 

grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har 

betydning for samtrafikkevnen). Dette sikkerhetskravet skal oppfylles sammen med kravet om 

tilgjengelighet, slik det er angitt i nr. 3.2.2 (Pålitelighet og tilgjengelighet). 

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

 For klasse A-systemet skal målene for pålitelighet og tilgjengelighet fordeles mellom delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene 

angis i den grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og 

signal som har betydning for samtrafikkevnen). 

 Risikonivået skal overvåkes, siden delsystemets bestanddeler eldes og slites. Kravene til vedlikehold angitt  

i nr. 4.5, skal overholdes. 

3.2.3. Helse 

 I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal det tas 

forholdsregler for å sikre at de materialene som brukes i samt prosjekteringen av delsystemene «Styring, 

kontroll og signal», ikke utgjør noen helsefare for personer som har tilgang til dem. 

3.2.4. Miljøvern 

 I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal: 

1. utstyret for styring, kontroll og signal, dersom det er utsatt for sterk varme eller brann, ikke overskride 

de grenseverdiene for utslipp av røyk eller gasser som kan skade miljøet, 

2. utstyret for styring, kontroll og signal ikke inneholde stoffer som under normal bruk kan forurense 

miljøet unormalt mye, 

3. utstyret for styring, kontroll og signal omfattes av gjeldende EU-regelverk for grenseverdier for utslipp 

av og følsomhet for elektromagnetisk interferens ved jernbanens faste eiendommer, 

4. utstyret for styring, kontroll og signal oppfylle gjeldende regler for støyplager, 

5. utstyret for styring, kontroll og signal ikke forårsake et uakseptabelt vibrasjonsnivå som kan skade 

infrastrukturen (når infrastrukturen er vedlikeholdt på en riktig måte). 

3.2.5. Teknisk kompatibilitet 

 Teknisk kompatibilitet omfatter de funksjonene, de grensesnittene og den yteevnen som kreves for å oppnå 

samtrafikkevne. 

 Kravene til teknisk kompatibilitet er videre delt inn i følgende tre kategorier: 

1. Den første kategorien fastsetter generelle konstruksjonskrav til samtrafikkevne, dvs. miljøforhold, intern 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innenfor jernbanens faste eiendommer, samt installasjon. Disse 

kravene til forenlighet er definert i dette kapittel. 

2. Den andre kategorien beskriver hvordan delsystemene «Styring, kontroll og signal» skal anvendes 

teknisk, og hvilke funksjoner de skal ha for å sikre samtrafikkevne. Denne kategorien er definert i 

kapittel 4.  

  

(1) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 
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3. Den tredje kategorien beskriver hvordan delsystemene «Styring, kontroll og signal» skal fungere for at 

samtrafikkevne skal kunne oppnås. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3.2.5.1. K o n s t r u k s j o n s m e s s i g  f o r e n l i g h e t  

3.2.5.1.1. F y s i s k e  m i l j ø f o r h o l d  

Utstyr for styring, kontroll og signal skal kunne fungere under de klimatiske og fysiske forholdene som 

kjennetegner det området der den relevante delen av det transeuropeisk jernbanesystemet befinner seg. 

Kravene i grunnleggende parameter 4.2.16 (Miljøforhold) skal overholdes. 

3.2.5.1.2. I n t e r n  e l e k t r o m a g n e t i s k  k o m p a t i b i l i t e t  f o r  j e r n b a n e  

I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal utstyret for styring, 

kontroll og signal verken forstyrre eller forstyrres av annet utstyr for styring, kontroll og signal eller andre 

delsystemer. 

Den grunnleggende parameteren for elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for 

styring, kontroll og signal langs sporet er beskrevet i nr. 4.2.11 (Elektromagnetisk kompatibilitet). 

3.2.5.2. K o m p a t i b i l i t e t  f o r  s t y r i n g ,  k o n t r o l l  o g  s i g n a l  

I kapittel 4 fastsettes kravene til samtrafikkevne for delsystemene «Styring, kontroll og signal». 

Når det gjelder delsystemene «Styring, kontroll og signal», sikrer dessuten denne TSI-en den tekniske 

samtrafikkevnen mellom det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog når begge er utstyrt med klasse A-systemer. 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

I samsvar med de relevante grunnleggende kravene kjennetegnes delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

ved følgende grunnleggende parametrer: 

1. sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen (nr. 4.2.1), 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord (nr. 4.2.2), 

3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (nr. 4.2.3), 

4. mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner (nr. 4.2.4), 

5. grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R (nr. 4.2.5), 

6. interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord (nr. 4.2.6), 

7. interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet (nr. 4.2.7), 

8. håndtering av kryptonøkler (nr. 4.2.8), 

9. håndtering av ETCS-ID (nr. 4.2.9), 

10. togdeteksjonssystemer (nr. 4.2.10), 

11. elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs 

sporet (nr. 4.2.11), 

12. ERTMS/ETCS DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.12), 

13. GSM-R DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.13), 

14. grensesnitt mot lovpliktig registrering av data (nr. 4.2.14), 

15. synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet (nr. 4.2.15), 

16. miljøforhold (nr. 4.2.16). 
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Alle krav i nr. 4.2 (Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene) for å oppfylle 

disse grunnleggende parametrene får anvendelse på klasse A-systemet. 

Krav til klasse B-systemer og STM-er (som gjør det mulig for et system om bord av klasse A å fungere på 

klasse B-infrastruktur) er den berørte medlemsstatens ansvar. 

Denne TSI-en bygger på prinsippene for hvordan delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan 

gjøres forenlig med delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en. For å 

nå dette målet 

1. er funksjoner, grensesnitt og yteevne for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

standardisert, noe som sikrer at hvert tog vil reagere på en forutsigbar måte på data som mottas fra utstyr 

langs sporet, 

2. er delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og kommunikasjonen spor til tog og tog til spor 

fullt ut standardisert i denne TSI-en. Spesifikasjonene som det vises til i avsnittene nedenfor, gjør det 

mulig å anvende funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet på en fleksibel måte, slik at de 

kan innarbeides i jernbanesystemet på best mulig måte. Denne fleksibiliteten skal utnyttes uten å 

begrense bevegelse av delsystemer om bord som oppfyller kravene i TSI-en. 

Funksjonene for styring, kontroll og signal er klassifisert i kategorier som angir om de er valgfrie (V) eller 

obligatoriske (O). Kategoriene er definert i vedlegg A nr. 4.1a for ERTMS/ETCS og i vedlegg A nr. 4.1b for 

GSM-R, og i disse tekstene er det også angitt hvordan funksjonene er klassifisert. 

I vedlegg A nr. 4.1c finnes en ordliste med ERTMS/ETCS-termer og -definisjoner som brukes i de 

spesifikasjonene som er nevnt i vedlegg A. 

I henhold til nr. 2.2 (Virkeområde) består delsystemene «Styring, kontroll og signal» av tre deler. 

I tabellen nedenfor angis det hvilke grunnleggende parametrer som er relevante for hvert delsystem og for 

hver del. 

Delsystem Del Grunnleggende parametrer 

Styring, kontroll og 

signal om bord 

hastighetsovervåking 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16 

radiokommunikasjon 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16 

Styring, kontroll og 

signal langs sporet 

hastighetsovervåking 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16 

radiokommunikasjon 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16 

togdeteksjon 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 

Med hensyn til de grunnleggende kravene angitt i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og 

tekniske spesifikasjoner for delsystemene «Styring, kontroll og signal»: 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 

Denne grunnleggende parameteren beskriver kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», med henvisning til nr. 3.2.1 (Sikkerhet)  

og nr. 3.2.2 (Pålitelighet og tilgjengelighet). 

For å oppnå samtrafikkevne skal følgende bestemmelser overholdes når delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» gjennomføres: 

1. Prosjektering, gjennomføring og bruk av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal ikke overføre noen ytterligere krav 

a) til grensesnittet mellom delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» i tillegg til kravene angitt i denne TSI-en, 

b) til andre delsystemer i tillegg til kravene angitt i de tilsvarende TSI-ene. 

2. Kravene fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.1.2 nedenfor skal overholdes.  
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4.2.1.1. S i k k e r h e t  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal 

overholde kravene til ERTMS/ETCS-utstyr og -montering angitt i denne TSI-en. 

For faren «overskridelse av hastighets- og/eller avstandsgrenser angitt for ERTMS/ETCS» er det akseptable 

farenivået (THR) 10– 9 h– 1 for tilfeldige feil, for både ERTMS/ETCS om bord og ERTMS/ETCS langs 

sporet. Se vedlegg A nr. 4.2.1.a. 

For å oppnå samtrafikkevne skal ERTMS/ETCS om bord fullt ut oppfylle alle krav som er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.1, mens mindre strenge sikkerhetskrav kan aksepteres for ERTMS/ETCS langs sporet, forutsatt at, 

i kombinasjon med delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en, 

sikkerhetsnivået for tjenesten overholdes. 

Kravene til farer i forbindelse med feil i grensesnittet mellom lokomotivfører og ERTMS/ETCS om bord, er 

et åpent punkt. 

4.2.1.2. P å l i t e l i g h e t / t i l g j e n g e l i g h e t  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal 

overholde kravene angitt i denne TSI-en. Kravene til tilgjengelighet/pålitelighet er definert i vedlegg  

A nr. 4.2.1.b. 

Risikonivået skal kontrolleres i løpet av utstyrets levetid. Kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 

(Vedlikeholdsregler), skal overholdes. 

4.2.2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord 

Den grunnleggende parameteren for ERTMS/ETCS-funksjoner om bord beskriver alle funksjoner som 

kreves for å kjøre et tog på en sikker måte. Hovedfunksjonen er å sørge for automatisk hastighetsovervåking 

og automatiske signaler i førerhuset ved å: 

1. fastsette togegenskapene (for eksempel togets høyeste toghastighet, bremsevirkning), 

2. velge overvåkingsmetode på grunnlag av informasjonen fra utstyr langs sporet, 

3. utføre funksjoner for måling av tilbakelagt avstand, 

4. lokalisere toget i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder, 

5. beregne den dynamiske hastighetsprofilen for kjøringen på grunnlag av togegenskaper og informasjon 

fra utstyr langs sporet, 

6. overvåke den dynamiske hastighetsprofilen under kjøringen, 

7. utføre inngrepsfunksjonen. 

Disse funksjonene skal gjennomføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2.b, og deres yteevne skal være i 

samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2.a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2.c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.2.a og vedlegg A nr. 4.2.2.b også får 

anvendelse på, sammen med tilleggsspesifikasjonene angitt nedenfor. 

1. Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

a) Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget). 

b) Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget). Denne funksjonen er 

valgfri om bord, med mindre Euroloop er montert langs sporet for ERTMS/ETCS nivå 1 og 

aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av 

farlige punkter).  
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c) Overføring av radiodata for radio in-fill-enhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2.d, nr. 4.2.5.1 (Radio-

kommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og 

ERTMS/ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Denne funksjonen er valgfri om bord, 

med mindre overføring av radiodata for radio in-fill-enhet er montert langs sporet for 

ERTMS/ETCS-nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for 

eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

d) Overføring av radiodata. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (grensesnitt 

mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ERTMS/ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av 

kryptonøkler). Bare obligatorisk om bord i toget ved anvendelse på ERTMS/ETCS-nivå 2- eller 

ETCS-nivå 3. 

2. Kommunikasjon med lokomotivføreren. Se vedlegg A nr. 4.2.2.e og nr. 4.2.12 (Grensesnitt mellom 

lokomotiv fører og maskin i ERTMS/ETCS). 

3. Kommunikasjon med STM. Se nr. 4.2.6.1 (Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og STM). Denne 

funksjonen omfatter: 

a) håndtering av STM-utdata, 

b) framlegging av data til bruk for STM-en, 

c) håndtering av STM-overganger. 

4. Håndtering av opplysninger om at togsettet er fullstendig (siste-vogn-kontroll) — obligatorisk for nivå 3, 

ikke påkrevd for nivå 1 eller 2. 

5. Overvåking av utstyret, og støtte i tilfelle driftsforstyrrelser. Denne funksjonen omfatter: 

a) oppstart av ERTMS/ETCS-funksjoner om bord, 

b) støtte ved driftsforstyrrelser, 

c) isolasjon av ERTMS/ETCS-funksjoner om bord. 

6. Støtte av lovpliktig registrering av data. Se nr. 4.2.14 (Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data). 

7. Videresending av informasjon/instrukser og mottak av statusinformasjon fra rullende materiell: 

a) til grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. Se nr. 4.2.12 (grensesnitt mellom fører og maskin 

i ERTMS/ETCS), 

b) til/fra togets grensesnittenhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2.f. 

4.2.3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver ERTMS/ETCS-funksjonene langs sporet. Den inneholder alle 

ERTMS/ETCS-funksjoner som muliggjør sikker kjøring for et bestemt tog. 

De viktigste funksjonene er: 

1. lokalisering av et bestemt tog i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder (nivå 2 og 3), 

2. konvertering av informasjon fra signalutstyr langs sporet til standardformat for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord». 

3. oversending av kjøretillatelser, herunder beskrivelse av spor og instrukser til et bestemt tog. 

Disse funksjonene skal gjennomføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3.b, og deres yteevne skal være i 

samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3.a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.3.c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.3.a og vedlegg A nr. 4.2.3.b også får 

anvendelse på, sammen med tilleggsspesifikasjonene angitt nedenfor. 

1. Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord». Dette omfatter:   
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a) Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.4 

(Eurobalise/LEU). 

b) Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.5 

(Euroloop/LEU). Euroloop er bare relevant på nivå 1 og er da valgfritt. 

c) Overføring av radiodata for radio in-fill-enhet. Se vedlegg A nr. 4.2.3.d, nr. 4.2.5.1 

(Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.2 (grensesnitt mellom GSM-R og ETCS-funksjoner 

langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Radio in-fill-enhet er bare relevant på nivå 1 

og er da valgfritt. 

d) Overføring av radiodata. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.3 (grensesnitt 

mellom GSM-R og ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). 

Overføring av radiodata er bare relevant på nivå 2 og 3. 

2. Generering av informasjon/instrukser til ERTMS/ETCS om bord, f.eks. informasjon i forbindelse med 

lukking/åpning av luftventiler, senking/heving av strømavtakeren, å slå på/av hovedstrømbryteren, 

overgang fra trekkraftsystem A til trekkraftsystem B. Gjennomføring av denne funksjonen er valgfri for 

utstyr langs sporet. 

3. Håndtering av overgangene mellom områder som overvåkes av forskjellige radioblokksentre (RBC-er) 

(bare relevant for nivå 2 og 3). Se nr. 4.2.7.1 (Funksjonelt grensesnitt mellom RBC-er) og nr. 4.2.7.2 

(Teknisk grensesnitt mellom RBC-er). 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner 

Denne grunnleggende parameteren beskriver radiokommunikasjonsfunksjonene. Slike funksjoner skal 

gjennomføres i henholdsvis delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og 

signal langs sporet», i samsvar med spesifikasjonene angitt nedenfor. 

4.2.4.1. G r u n n l e g g e n d e  k o m m u n i k a s j o n s f u n k s j o n  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.a. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1. ASCI-funksjoner, vedlegg A nr. 4.2.4.b, 

2. SIM-kort, vedlegg A nr. 4.2.4.c, 

3. signaler mellom brukere / overføring av meldinger / bruker-til-bruker-signaler, vedlegg A nr. 4.2.4.d, 

4. stedsavhengig adressering, vedlegg A nr. 4.2.4.e. 

4.2.4.2. P r o g r a m m e r  f o r  t a l e -  o g  d r i f t s k o m m u n i k a s j o n  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.g. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1. bekreftelse på anrop med høy prioritet, vedlegg A nr. 4.2.4.h, 

2. funksjonell adressering, vedlegg A nr. 4.2.4.j, 

3. presentasjon av funksjonelle numre, vedlegg A nr. 4.2.4.k. 

4.2.4.3. D a t a k o m m u n i k a s j o n s p r o g r a m m e r  f o r  E T C S  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.g. 

Denne funksjonen er obligatorisk bare ved anvendelse på ETCS-nivå 2 og 3 og radio in-fill-enheter.  
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4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til overføring (air gap) mellom delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», og den skal tas 

hensyn til i forbindelse med kravene til grensesnittene mellom ERTMS/ETCS- og GSM-R-utstyr, som 

angitt i nr. 4.2.6 (Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord) og nr. 4.2.7 (Interne grensesnitt 

for styring, kontroll og signal langs sporet). 

Denne grunnleggende parameteren omfatter: 

1. fysiske, elektriske og elektromagnetiske verdier som skal overholdes for å muliggjøre sikker drift, 

2. hvilken kommunikasjonsprotokoll som skal benyttes, 

3. kommunikasjonskanalens tilgjengelighet. 

Spesifikasjonene som skal anvendes, er oppført nedenfor. 

4.2.5.1. R a d i o k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

 Grensesnitt for klasse A-radiokommunikasjon skal anvende GSM-R-båndet – se vedlegg A nr. 4.2.5.a. 

Protokollene skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.b. 

Dersom radio in-fill er gjennomført, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.5.c overholdes. 

4.2.5.2. E u r o b a l i s e - k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

Grensesnittene for Eurobalise-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.d. 

4.2.5.3. E u r o l o o p - k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

Grensesnittene for Euroloop-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.e. 

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord 

Denne grunnleggende parameteren består av tre deler. 

4.2.6.1. E R T M S / E T C S  o g  h a s t i g h e t s o v e r v å k i n g  i  k l a s s e  B  

Dersom ERTMS/ETCS-funksjoner og funksjoner for hastighetsovervåking i klasse B er montert om bord, 

kan overgangene mellom dem håndteres med et standardisert grensesnitt som angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.a. 

Vedlegg A nr. 4.2.6.b angir K-grensesnittet (for å gjøre det mulig for visse STM-er å lese informasjon fra 

klasse B-baliser gjennom ERTMS/ETCS-antennen om bord), mens vedlegg A nr. 4.2.6.c angir G-

grensesnittet (overføringen mellom ETCS-antennen om bord og klasse B-baliser). 

Gjennomføringen av K-grensesnittet er valgfritt, men dersom det gjennomføres, skal det være i samsvar 

med vedlegg A nr. 4.2.6.b. 

Dersom K-grensesnittet gjennomføres, skal funksjonene i overføringskanalen om bord også kunne håndtere 

egenskapene i vedlegg A nr. 4.2.6.c. 

Dersom overføringene mellom ERTMS/ETCS og hastighetsovervåkingen om bord i klasse B ikke håndteres 

med bruk av det standardiserte grensesnittet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.a, skal det treffes tiltak for å 

sikre at den metoden som brukes, ikke stiller ytterligere krav til delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet». 

4.2.6.2. G r e n s e s n i t t  m e l l o m  G S M - R - r a d i o d a t a k o m m u n i k a s j o n  o g  E R T M S / E T C S  

Kravene til grensesnittet mellom klass A-radioen og ERTMS/ETCS-funksjonen om bord er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.6.d. 

Dersom radio in-fill-enhet er installert, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.e oppfylles.  
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4.2.6.3. M å l i n g  a v  t i l b a k e l a g t  a v s t a n d  ( o d o m e t r i )  

Grensesnittet mellom funksjonen for måling av tilbakelagt avstand og ETCS-funksjonen om bord skal 

oppfylle kravene i vedlegg A nr. 4.2.6.f. Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren 

bare når utstyret for måling av tilbakelagt avstand utgjør en separat samtrafikkomponent (se nr. 5.2.2, 

Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren består av fem deler. 

4.2.7.1. F u n k s j o n e l t  g r e n s e s n i t t  m e l l o m  R B C - e r  

Dette grensesnittet definerer de dataene som skal utveksles mellom radioblokksentre (RBC) som grenser 

opp mot hverandre, slik at et tog kan flyttes fra ett RBC-område til det neste på en sikker måte: 

1. informasjon fra «avsender-RBC» til «mottaker-RBC», 

2. informasjon fra «mottaker-RBC» til «avsender-RBC». 

Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.a. 

4.2.7.2. R B C / R B C  

Dette er det tekniske grensesnittet mellom to RBC-er. Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.b. 

4.2.7.3. G S M - R / E T C S  l a n g s  s p o r e t  

Dette er grensesnittet mellom klasse A-radiosystemet og ETCS-funksjoner langs sporet. Kravene er angitt i 

vedlegg A. 4.2.7.c. 

4.2.7.4. E u r o b a l i s e / L E U  

Dette er grensesnittet mellom Eurobalise og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7.d. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Eurobalise og LEU-enheter utgjør 

separate samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7.5. E u r o l o o p / L E U  

Dette er grensesnittet mellom Euroloop og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.e. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Euroloop og LEU-enheter utgjør 

separate samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til håndtering av kryptonøkler som brukes til å sikre data 

som overføres via radio. 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.8.a. Bare krav knyttet til grensesnittene for utstyr for styring, kontroll 

og signal omfattes av denne TSI-ens virkeområde. 

4.2.9. Håndtering av ETCS-ID 

Denne grunnleggende parameteren gjelder ETCS-identiteter (ETCS-ID-er) for utstyr i delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.9.a. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt mellom togdeteksjonssystemer langs sporet 

og rullende materiell. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemene skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.10.a.  
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4.2.11. Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs 

sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt med hensyn til elektromagnetisk 

kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemet skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.11.a. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ERTMS/ETCS 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra 

ERTMS/ETCS, og som lokomotivføreren legger inn i ERTMS/ETCS-utstyret om bord. Se vedlegg  

A nr. 4.2.1.a. 

Den omfatter: 

1. ergonomi (herunder synlighet), 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner som skal vises, 

3. ERTMS/ETCS-funksjoner som utløses av de dataene lokomotivføreren legger inn. 

4.2.13. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra GSM-R, 

og som lokomotivføreren legger inn i GSM-R-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.13.a. 

Den omfatter: 

1. ergonomi (herunder synlighet), 

2. GSM-R-funksjoner som skal vises, 

3. utgående informasjon knyttet til anrop, 

4. innkommende informasjon knyttet til anrop. 

4.2.14. Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 

Denne grunnleggende parameteren beskriver: 

1. datautveksling mellom ERTMS/ETCS om bord og det rullende materiellets registreringsinnretning, 

2. kommunikasjonsprotokoller, 

3. fysisk grensesnitt. 

Se vedlegg A nr. 4.2.14.a. 

4.2.15. Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver: 

1. egenskapene til lysreflekterende skilt for å sikre korrekt synlighet, 

2. egenskapene til markeringstavler med samtrafikkevne. 

Se vedlegg A nr. 4.2.15.a. 

I tillegg skal monteringen av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet være forenlig med 

lokomotivførerens synsfelt og med infrastrukturkravene. 

4.2.16. Miljøforhold 

De obligatoriske miljøforholdene i spesifikasjonene nevnt i denne TSI-en skal overholdes.  
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4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene mot andre delsystemer 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot TSI-en for drift og trafikkstyring 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for drift og trafikkstyring 

Parameter Nr. Parameter Nr. 

Driftsregler (normale forhold og 

driftsforstyrrelser) 

4.4 Regelbok 4.2.1.2.1 

Driftsregler 4.4 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Signalers og markeringspunkters 

synlighet 

4.2.2.8 

Togets bremsevirkning og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Bremsevirkning 4.2.2.6 

Bruk av sandingsutstyr    

Flenssmøring om bord 4.2.10 Regelbok 4.2.1.2.1 

Bruk av komposittbremseklosser    

Grensesnitt mot lovpliktig registrering av 

data 

4.2.14 Registrering av data om bord 4.2.3.5 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

4.2.12 Tognummer 4.2.3.2.1 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i GSM-R 

4.2.13 Tognummer 4.2.3.2.1 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Forenlighet med 

togdeteksjons-

systemer langs 

sporet: Kjøretøyets 

konstruksjon 

4.2.10 Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Hjulsatsens plassering 

Aksellast 

Sanding 

Elektrisk motstand mellom hjulene 

4.2.7.9.2 

4.2.3.2 

4.2.3.10 

4.2.3.3.1 
 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.1 

  TSI-en for godsvogner 4.2.3.2 

  Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Hjulsatsens geometri 

Hjul 

4.2.7.9.2 

4.2.7.9.3 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.2 

  TSI-en for godsvogner 4.2.3.3.1 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

  Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med sløyfeutstyr 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Ingen 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.3 

  TSI-en for godsvogner Ingen 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

mellom rullende 

materiell og utstyr 

for styring, kontroll 

og signal langs sporet 

4.2.11 Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.6.6.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.6.6.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.2 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Togets 

bremsevirkning og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Nødbremse-

virkning 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Nødbremsing 

Driftsbremsing 

4.2.4.1 

4.2.4.4 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Nødbremsing 

Driftsbremsing 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

TSI-en for godsvogner 4.2.4.1.2 

Plassering av 

antenner for styring, 

kontroll og signal om 

bord 

4.2.2 Kinematisk 

lasteprofil 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.3.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Utkopling av 

ERTMS/ETCS-

funksjoner om bord. 

4.2.2 Driftsregler TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.9.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.12.3 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Grensesnitt for data 4.2.2 Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.10 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.1.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Synlighet av 

styrings-, kontroll- 

og signalelementer 

langs sporet 

4.2.15 Sikt ut 

Frontlykter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.4.1.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.7.1.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

  Lokomotivførerens 

ytre synsfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Synslinje 

Frontrute 

4.2.2.6 b 

4.2.2.7 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Synslinje 

Frontrute 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

  TSI-en for godsvogner Ingen 

Grensesnitt mot 

lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Registrerings-

innretning 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.10 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.9.6 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Kommandoer til 

utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 Faseskille TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.8.3.6.7 

4.2.3 TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.8.2.9.8 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Betjening av 

nødbrems 

4.2.2 Betjening av 

nødbrems 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Ingen 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.4.4.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Togdeteksjons-

systemer (plass til 

montering) 

4.2.10 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

Eurobalise-

kommunikasjon 

(plass til montering) 

4.2.5.2 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

Euroloop-

kommunikasjon 

(plass til montering) 

4.2.5.3 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 
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Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Synlighet av 

styrings-, kontroll- 

og signalelementer 

langs sporet 

4.2.15 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for energi 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Kommandoer til 

utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 Faseskilleseksjoner TSI-en for energi for høy-

hastighetstog 

4.2.21 

4.2.3 

Systemskille-

seksjoner 

4.2.22 

Faseskille-seksjoner TSI-en for energi for konven-

sjonelle tog 

4.2.19 

Systemskille-

seksjoner 

4.2.20 

4.4. Driftsregler 

Reglene for drift av jernbanetransport med ERTMS/ETCS er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikeholdsreglene for de delsystemene som omfattes av denne TSI-en, skal sikre at verdiene som angis i 

de grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4, holdes innenfor de grensene som kreves, gjennom hele 

levetiden til delsystemene. I forbindelse med forebyggende vedlikehold eller reparasjon kan det imidlertid 

skje at delsystemet ikke klarer å overholde de verdiene som er angitt i de grunnleggende parametrene; 

vedlikeholdsreglene skal sikre at sikkerheten ikke blir påvirket av slik virksomhet. 

Den enheten som er ansvarlig delsystemene «Styring, kontroll og signal», skal utarbeide vedlikeholdsregler 

med sikte på å nå de ovennevnte målene. Som bistand til utarbeidelsen av disse reglene skal kravene 

nedenfor overholdes. 

4.5.1. Utstyrsprodusentens ansvar 

Produsenten av utstyr som inngår i delsystemet, skal angi: 

1. alle vedlikeholdskrav og framgangsmåter for vedlikehold (herunder helseovervåking, diagnostisering av 

hendelser, prøvingsmetoder og prøvingsverktøy samt krav til faglig dyktighet) som er nødvendige for å 

oppnå grunnleggende krav og verdier angitt i de obligatoriske kravene i denne TSI-en gjennom hele 

levetiden til utstyret (transport og oppbevaring før installasjon, normal drift, svikt, reparasjoner, kontroll 

og vedlikehold, demontering osv.), 

2. risiko for helse og sikkerhet som kan påvirke offentligheten og vedlikeholdspersonalet,  
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3. vilkårene for basisvedlikehold, dvs. definisjonen av øyeblikkelig utskiftbare enheter (Line Replaceable 

Units, LRU-er), definisjonen av godkjente kompatible versjoner av maskinvare og programvare, 

framgangsmåtene for utskifting av defekte LRU-er, og vilkårene for å oppbevare LRU-er og for å 

reparere defekte LRU-er, 

4. de kontrollene som skal gjennomføres dersom utstyret blir utsatt for uvanlig hard belastning (f.eks. ved 

ugunstige miljøforhold eller unormale støt), 

5. de kontrollene som skal utføres i forbindelse med vedlikehold av annet utstyr enn utstyr for styring, 

kontroll og signal, og som påvirker delsystemene «Styring, kontroll og signal» (f.eks. endring av 

hjuldiameteren). 

4.5.2. Ansvar for den som søker om verifisering av delsystemet 

Søkeren skal: 

1. sikre at vedlikeholdskravene beskrevet i nr. 4.5.1 (Utstyrsprodusentens ansvar) er definert for alle 

komponenter innenfor denne TSI-ens virkeområde, uavhengig av om de er samtrafikkomponenter eller 

ikke, 

2. oppfylle de ovennevnte kravene, idet det tas hensyn til de risikoene som skyldes vekselvirkninger 

mellom forskjellige komponenter i delsystemet og grensesnittene mot andre delsystemer. 

4.6. Faglig dyktighet 

Produsentene av utstyret og delsystemet skal gi opplysninger som er tilstrekkelige til å definere den faglige 

dyktigheten som kreves for montering, sluttkontroll og vedlikehold av delsystemene «Styring, kontroll og 

signal». Se nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.7. Helse- og sikkerhetsforhold 

Det skal tas forholdsregler for å sikre vedlikeholds- og driftspersonalets helse og sikkerhet i samsvar med 

EU-regler og nasjonale regler som er i samsvar med EUs regelverk. 

Produsentene skal angi hvilke risikoer for helse og sikkerhet som kan oppstå ved bruk og vedlikehold av 

deres utstyr og delsystemer. Se nr. 4.4 (Driftsregler) og nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.8. Registre 

Dataene som skal leveres til registrene nevnt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(1) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/633/EU(2). 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

Med samtrafikkomponenter menes i henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet «enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig 

enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til 

jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet komponent omfatter både materielle og 

immaterielle produkter, som programvare.» 

5.2. Liste over samtrafikkomponenter 

5.2.1. Grunnleggende samtrafikkomponenter 

De grunnleggende samtrafikkomponentene i delsystemene «Styring, kontroll og signal» er definert i: 

1. tabell 5.1.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

2. tabell 5.2.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

5.2.2. Gruppering av samtrafikkomponenter 

Funksjonene til grunnleggende samtrafikkomponenter kan kombineres slik at de danner en gruppe. Denne 

gruppen defineres så av disse funksjonene og av sine gjenværende eksterne grensesnitt. Dersom en gruppe 

dannes på denne måten, skal den betraktes som en samtrafikkomponent. 

1. I tabell 5.1.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

oppført.  

  

(1) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

(2) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 
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2. I tabell 5.2.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» oppført. 

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner 

For hver grunnleggende samtrafikkomponent eller gruppe av samtrafikkomponenter beskriver tabellene i 

kapittel 5 følgende: 

1. I kolonne 3: Funksjoner og grensesnitt. Bemerk at noen samtrafikkomponenter har funksjoner og/eller 

grensesnitt som er valgfrie. 

2. I kolonne 4: De obligatoriske spesifikasjonene for samsvarsvurderingen av hver enkelt funksjon eller 

grensesnitt (der det er relevant) ved henvisning til det aktuelle nummeret i kapittel 4. 

Tabell 5.1.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes 

med henvisning 

til kapittel 4 

1 ERTMS/ETCS om 

bord 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord (unntatt måling av tilbakelagt 

avstand) 

4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R 4.2.5 

— RBC (nivå 2 og 3) 4.2.5.1 

— Radio in-fill-enhet (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.1 

— Eurobalise-overføring 4.2.5.2 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.3 

Grensesnitt  

— STM (gjennomføring av K-grensesnittet er valgfritt) 4.2.6.1 

— ERTMS/GSM-R om bord 4.2.6.2 

— Måling av tilbakelagt avstand (odometri) 4.2.6.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

— ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin 

4.2.12 

— Toggrensesnitt 4.2.2 

— Registreringsinnretning om bord 4.2.14 

Fysiske miljøforhold 4.2.16 

2 Utstyr for måling av 

tilbakelagt avstand 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner om bord: bare måling av 

tilbakelagt avstand 

4.2.2 

Grensesnitt 

— ERTMS/ETCS om bord 

4.2.6.3 

Miljøforhold 4.2.16 

3 Grensesnitt mot 

ekstern STM 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS om bord 4.2.6.1 

4 GSM-R-togradio 

Merk: SIM-kort, 

antenne, tilkop-

lingskabler og filtre 

utgjør ikke en del av 

denne sam-

trafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merk: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

 Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

 Programmer for tale- og driftskommunikasjon 4.2.4.2 
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N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes 

med henvisning 

til kapittel 4 

  Grensesnitt  

  — GSM-R-overføring 4.2.5.1 

  — GSM-R-grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 4.2.13 

  Miljøforhold 4.2.16 

5 GSM-R-radio bare for 

ETCS-data 

Merk: SIM-kort, 

antenne, tilkop-

lingskabler og filtre 

utgjør ikke en del av 

denne sam-

trafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merk: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Kommunikasjonsprogrammer for ETCS-data 4.2.4.3 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS om bord 4.2.6.2 

— GSM-R-overføring 4.2.5.1 

Miljøforhold 4.2.16 

6 SIM-kort for GSM-R Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Miljøforhold 4.2.16 

Tabell 5.1.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 ERTMS/ETCS om 

bord 

Utstyr for måling av 

tilbakelagt avstand 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og  

GSM-R 

4.2.5 

—  RBC (nivå 2 og 3) 4.2.5.1 

—  Radio in-fill-enhet (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.1 

—  Eurobalise-overføring 4.2.5.2 

—  Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.3 

Grensesnitt  

—  STM (gjennomføring av K-grensesnittet er valgfritt) 4.2.6.1 

—  ERTMS/ETCS –– GSM-R om bord 4.2.6.2 

—  System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

—  Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

—  Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

4.2.12 

—  Toggrensesnitt 4.2.2 

—  Registreringsinnretning om bord 4.2.14 

Fysiske miljøforhold 4.2.16 
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Tabell.5.2.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 RBC Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, radio in-fill-enhet og 

Euroloop) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt  

— Tilgrensende RBC 4.2.7.1, 

4.2.7.2 

— ERTMS/ETCS GSM-R langs sporet 4.2.7.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

Miljøforhold 4.2.16 

2 Radio in-fill-enhet Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, Euroloop og nivå 2/3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS GSM-R langs sporet 4.2.7.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

— Sikringsanlegg og LEU 4.2.3 

Miljøforhold 4.2.16 

3 Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: Bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Grensesnitt  

— LEU – Eurobalise 4.2.7.4 

Miljøforhold 4.2.16 

4 Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

  Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 
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N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

  Grensesnitt  

  — LEU – Euroloop 4.2.7.5 

  Miljøforhold 4.2.16 

5 LEU Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via radio in-fill-enhet, Euroloop og nivå 

2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt  

— LEU – Eurobalise 4.2.7.4 

Miljøforhold 4.2.16 

6 LEU Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via radio in-fill-enhet, Eurobalise og nivå 

2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt  

— LEU – Euroloop 4.2.7.5 

Miljøforhold 4.2.16 

Tabell 5.2.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 Eurobalise 

LEU Eurobalise 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Euroloop og nivå 2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Miljøforhold 4.2.16 

2 Euroloop 

LEU Euroloop 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 
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N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

  ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise og nivå 2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

  Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

  Miljøforhold 4.2.16 

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE 

OG VERIFISERING AV DELSYSTEMENE 

6.1. Innledning 

6.1.1. Allmenne prinsipper 

Oppfyllelse av de grunnleggende kravene nevnt i kapittel 3 i denne TSI-en skal sikres gjennom samsvar 

med de grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4. 

Samsvaret skal påvises gjennom: 

1. samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene angitt i kapittel 5 (se nr. 6.2), 

2. verifisering av delsystemene (se nr. 6.3). 

I visse tilfeller kan imidlertid noen av de grunnleggende kravene bli oppfylt gjennom nasjonale regler på 

grunn av: 

1. bruken av klasse B-systemer, 

2. åpne punkter i TSI-en, 

3. avvik i henhold til artikkel 9 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet, 

4. særtilfeller beskrevet i nr. 7.2.9. 

I slike tilfeller skal de berørte medlemsstatene ha ansvaret for at samsvarsvurderingen gjennomføres i 

henhold til meldte framgangsmåter. 

6.1.2. Prinsipper for prøving av ERTMS/ETCS og GSM-R 

Et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som omfattes av en EF-verifiseringserklæring, bør 

kunne kjøres på alle delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som omfattes av en EF-

verifiseringserklæring, på de vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten ytterligere verifiseringer. 

Dette målet nås gjennom: 

1. regler for utforming og montering av delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», 

2. prøvingsspesifikasjoner for å bevise at delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» oppfyller kravene i denne TSI-en og er innbyrdes forenlige. 

For å gjøre samsvarsvurderingen av ERTMS/ETCS- og GSM-R-utstyr mer effektiv, og for å bidra til å nå 

målet nevnt ovenfor, skal hver medlemsstat gjøre tilgjengelig for Kommisjonen de driftsmessige 

prøvingsscenarioene for å kontrollere ERTMS/ETCS- og GSM-R-delen av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» og dets vekselvirkning med den tilsvarende delen av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord». De aktuelle prøvingsscenarioene: 

1. skal være forenlige med spesifikasjonene det vises til i denne TSI-en, og gi en teknisk beskrivelse av 

funksjoner og yteevne (f.eks. reaksjonstider) når disse er relevante for vekselvirkningen mellom 

delsystemer om bord og delsystemer langs sporet, 

2. skal sendes inn i et standardisert format. Se vedlegg A nr. 4.2.2.c,  
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3. skal, med mindre noe annet er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2.c, minst omfatte starten på kjøringen, 

overgangen mellom nivåer, overgangen mellom driftsmåter som kan benyttes på jernbanelinjen, de 

viktigste identifiserte situasjonene for driftsforstyrrelser, sendingen av nødmeldinger og eventuelle andre 

relevante aspekter som er spesifikke for linjen. 

Det europeiske jernbanebyrå: 

1. skal foreta en foreløpig offentliggjøring av de driftsmessige prøvingsscenarioene, noe som gjør det 

mulig for alle berørte parter å kommentere prøvingsscenarioenes samsvar med spesifikasjonene det vises 

til i denne TSI-en og deres virkning på andre gjennomføringer eller utviklinger. Fristen for merknader 

skal fastsettes for hver offentliggjøring og skal være høyst seks måneder, 

2. skal, dersom merknadene er negative, samordne de berørte partenes arbeid med sikte på å komme til 

enighet, ved f.eks. å endre de driftsmessige prøvingsscenarioene, 

3. skal gradvis utvikle og gjøre offentlig tilgjengelig en database over prøvingsscenarioer som er godkjent 

for trinnet beskrevet ovenfor, og som representerer de situasjonene som inntreffer i forskjellige 

gjennomføringer, 

4. skal benytte databasen nevnt ovenfor til å vurdere om det er behov for ytterligere obligatoriske 

prøvingsspesifikasjoner, og om det er nødvendig å utarbeide ytterligere tekniske regler for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

6.2. Samtrafikkomponenter 

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal  

Før en samtrafikkomponent og/eller grupper av samtrafikkomponenter bringes i omsetning, skal 

produsenten eller dennes representant som er etablert i Den europeiske union, utarbeide en EF-

samsvarserklæring i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i og vedlegg IV til direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet. 

Framgangsmåten for vurdering skal utføres ved hjelp av én av modulene angitt i nr. 6.2.2 (Moduler for 

samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal). 

En EF-erklæring om bruksegnethet er ikke påkrevd for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og 

signal, fordi de fullt ut må overholde alle de grunnleggende parametrene. Slikt samsvar vises gjennom EF-

samsvarserklæringen og er tilstrekkelig for å bringe dem i omsetning(1). 

6.2.2. Moduler for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal  

For å vurdere samtrafikkomponenter i delsystemene «Styring, kontroll og signal» kan produsenten eller 

dennes representant som er etablert i Den europeiske union, velge: 

1. enten framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon 

med en framgangsmåte for kvalitetsstyringssystem for produksjonen (modul CD) for produksjonsfasen, 

eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul CF), eller 

3. framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll (modul CH1). 

For å kontrollere samtrafikkomponenten for SIM-kort kan dessuten produsenten eller dennes representant 

velge modul CA. 

Modulene er nærmere beskrevet i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler 

for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de 

tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(2). 

Ved bruk av bestemte moduler bør følgende punkter avklares: 

1. med henvisning til kapittel 2 i «Modul CB», skal EF-typeprøvingen utføres gjennom en kombinasjon av 

produksjonstype og designtype, 

2. med henvisning til kapittel 3 i «modul CF» (produktverifisering) er ikke statistisk verifisering tillatt, dvs. 

alle samtrafikkomponenter skal undersøkes hver for seg.  

  

(1) Kontroll av at en samtrafikkomponent brukes på korrekt måte, er et ledd i den generelle EF-verifiseringen av delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet», som angitt i 6.3.3 og 6.3.4. 

(2) EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1. 
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6.2.3. Krav til vurdering 

Uavhengig av den valgte modulen: 

1. skal kravene angitt i nr. 6.2.4.1 i denne TSI-en overholdes for samtrafikkomponenten «ERTMS/ETCS 

om bord», 

2. skal virksomhetene vist i tabell 6.1, utføres i forbindelse med samsvarsvurdering av en 

samtrafikkomponent eller en gruppe av samtrafikkomponenter, som definert i kapittel 5 i denne TSI-en. 

Alle verifiseringer skal utføres med henvisning til den aktuelle tabellen i kapittel 5 og de grunnleggende 

parametrene som er angitt der. 

Tabell 6.1 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Funksjoner, grense-

snitt og yteevne 

Kontroller at alle obligatoriske 

funksjoner og grensesnitt og at all 

obligatorisk yteevne som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i kapittel 5, er gjennomført, og 

at de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og 

gjennomføring av prøvingstilfeller og 

prøvingsscenarioer, som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Kontroller hvilke valgfrie funksjoner og 

grensesnitt som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i kapittel 5, som er gjennomført, 

og kontroller at de oppfyller kravene i 

denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og 

gjennomføring av prøvingstilfeller og 

prøvingsscenarioer, som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Undersøk hvilke tilleggsfunksjoner og 

grensesnitt (ikke angitt i denne TSI-en) 

som er gjennomført, og kontroller at de 

ikke fører til konflikter med 

gjennomførte funksjoner angitt i denne 

TSI-en. 

Konsekvensanalyse 

Miljø Kontroller at obligatoriske miljøforhold 

er oppfylt, dersom dette er angitt i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Prøvinger for å sikre at kravene i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5, er oppfylt. 

Kontroller i tillegg at samtrafikkompo-

nenten fungerer korrekt i de 

miljøforholdene som den er konstruert 

for. 

Prøvinger i samsvar med søkerens 

spesifikasjoner. 

Pålitelighet, tilgjen-

gelighet, vedlike-

holdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Kontroller at det er samsvar med 

sikkerhetskravene som er beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5, dvs.: 

1.  at kvantitative tillatte risikonivåer 

(THR: Tolerable Hazard Rate) 

forårsaket av tilfeldig svikt 

overholdes, 

2.  at utviklingsprosessen klarer å 

oppdage og eliminere systematiske 

feil. 

1.  Beregninger av tillatte risikonivåer 

forårsaket av tilfeldig svikt, basert 

på dokumenterbare kilder av 

pålitelige data. 

2.1. Produsentens kvalitets- og sikker-

hetsstyringssystem i forbindelse 

med konstruksjon, produksjon og 

prøving er i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 

2.2. Utviklingssyklusen for maskinvare 

og programvare og integrasjonen av 

maskinvare og programvare er 

gjennomført i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

  2.3. Prosessen for sikkerhetsverifisering 

og -validering er gjennomført i 

samsvar med en godkjent standard 

(se merknad) og oppfyller 

sikkerhetskravene beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5. 

2.4. De funksjonelle og tekniske 

sikkerhetskravene (korrekt drift 

under feilfrie forhold, virkninger av 

feil og ytre påvirkninger) er 

kontrollert i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 

Merk: Standarden skal oppfylle minst 

følgende krav: 

1.  være allment anerkjent i 

jernbanesektoren. Dersom dette ikke 

er tilfelle, skal standarden begrunnes 

og kunne aksepteres av det meldte 

organet, 

2.  være relevant for kontroll av de 

farene som er tatt i betraktning for 

det systemet som vurderes, 

3.  være offentlig tilgjengelig for alle 

aktører som vil benytte den. 

Se vedlegg A tabell A.3. 

 Kontroller at det kvantitative 

pålitelighetsmålet angitt av søkeren er 

oppfylt. 

Beregninger 

 Kontroller at vedlikeholdskravet er 

oppfylt – nr. 4.5.1. 

Dokumentkontroll 

6.2.4. Særlige spørsmål 

6.2.4.1. E R T M S / E T C S  o m  b o r d  

Det bør legges særlig vekt på samsvarsvurdering av samtrafikkomponenten for ERTMS/ETCS om bord, 

ettersom den er teknisk komplisert og spiller en viktig rolle for å oppnå samtrafikkevne. 

Uavhengig av om modul CB eller CH1 velges, skal det meldte organet kontrollere at et prøveeksemplar av 

samtrafikkomponenten har gjennomført hele settet med obligatoriske prøvingssekvenser nevnt  

i nr. 4.2.2 (ERTMS/ETCS-funksjoner om bord) med godkjent resultat, og at disse prøvingene ble utført i et 

laboratorium som er akkreditert til å utføre denne typen prøvinger i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn 

for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93(1). 

For å øke tilliten til at ERTMS/ETCS-utstyret om bord kan brukes riktig med ulike programmer langs 

sporet, anbefales det dessuten at ERTMS/ETCS-utstyret om bord kan prøves ved å benytte scenarioer fra 

databasen som byrået forvalter, og som ikke er en del av de obligatoriske prøvingsspesifikasjonene,  

se nr. 6.1.2 (Prinsipper for prøving av ERTMS/ETCS og GSM-R). Dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet, skal angi hvilke scenarioer fra databasen samtrafikkomponenten er blitt kontrollert mot.  

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 
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6.2.4.2. D e n  s æ r s k i l t e  o v e r f ø r i n g s e n h e t e n  ( S T M )  

Hver medlemsstat skal være ansvarlig for å verifisere at STM-ene oppfyller de nasjonale kravene. 

Verifisering av grensesnittet mellom STM og ERTMS/ETCS-utstyret om bord krever at et meldt organ 

utfører en samsvarsvurdering. 

6.2.4.3. E F - s a m s v a r s e r k l æ r i n g e n s  i n n h o l d  

EF-samsvarserklæringen angitt i vedlegg IV til direktivet om jernbanesystemets samtrafikkevne, skal 

omfatte følgende opplysninger om samtrafikkomponenten: 

1. hvilke valgfrie funksjoner og tilleggsfunksjoner som er gjennomført, 

2. de gjeldende miljøforholdene. 

6.3. Delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

6.3.1. Framgangsmåter for vurdering av delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Dette kapittelet omhandler EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om 

bord» og EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Det meldte organet skal på søkerens anmodning gjennomføre en EF-verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med vedlegg VI til 

direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktivet 

om samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Innholdet i EF-verifiseringserklæringen skal være i samsvar med vedlegg V til direktivet om 

samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Framgangsmåten for vurdering skal gjennomføres ved bruk av én av modulene angitt i nr. 6.3.2 (Moduler 

for delsystemene «Styring, kontroll og signal»). 

EF-verifiseringserklæringene for delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet», skal sammen med samsvarssertifikatene anses som tilstrekkelig for å sikre at 

delsystemene er forenlige under de forholdene som er angitt i denne TSI-en. 

6.3.2. Moduler for delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Alle moduler angitt nedenfor er angitt i beslutning 2010/713/EU. 

6.3.2.1. D e l s y s t e m  o m  b o r d  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» kan søkeren velge enten: 

1. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

3. framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.2. D e l s y s t e m  l a n g s  s p o r e t  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan søkeren velge enten: 

1. framgangsmåten for verifisering av enkelteksemplarer (modul SG), eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

3. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

4. framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1).  
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6.3.2.3. V i l k å r  f o r  b r u k  a v  m o d u l e r  f o r  d e l s y s t e m e r  o m  b o r d  o g  d e l s y s t e m e r  

l a n g s  s p o r e t  

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SB (typeprøving) kreves en undersøkelse av prosjekteringen. 

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SH1 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll) kreves 

typeprøving. 

6.3.3. Vurderingskrav til et delsystem om bord 

Tabell 6.2 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet 

«Styring, kontroll og signal om bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

Uavhengig av hvilken modul som velges: 

1. skal verifiseringen vise at delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er i samsvar med de 

grunnleggende parametrene når det er integrert i kjøretøyet, 

2. kreves det ikke ytterligere verifiseringer av funksjoner og yteevne for samtrafikkomponenter som 

allerede er omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Tabell 6.2 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller om samtrafikkomponenter 

som skal integreres i delsystemet, 

allerede er omfattet av en EF-

samsvarserklæring og et tilsvarende 

sertifikat. 

Forekomst av og innhold i do-

kumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av 

samtrafikkomponenter mot delsystemets 

og miljøets egenskaper. 

Analyse ved dokumentkontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en 

for styring, kontroll og signal, 

kontrolleres at sertifikatene fortsatt 

sikrer samsvar med kravene i den 

gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne 

grensesnitt er korrekt installert og 

fungerer som de skal – grunnleggende 

parametrer 4.2.6. 

Kontroller i henhold til spesifi-

kasjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke 

angitt i denne TSI-en) ikke påvirker de 

obligatoriske funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier 

ligger innenfor de tillatte grenseverdiene 

– grunnleggende parametrer 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjons-

spesifikasjoner. 

Integrasjon med 

rullende materiell 

Kontroller at utstyret er korrekt montert 

– grunnleggende parametrer 4.2.2, 4.2.4, 

4.2.14 og vilkår for montering av utstyr, 

som angitt av produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler). 

 Kontroller at delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» er forenlig 

med miljøet for det rullende materiellet. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper hos det rullende 

materiellet). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at parametrene (f.eks. 

bremseparametrer) er korrekt konfigu-

rert og at de ligger innenfor de tillatte 

grenseverdiene. 

Dokumentkontroll (verdier for 

parametrer kontrollert mot egenskaper 

hos det rullende materiellet). 

Integrasjon med 

klasse B 

Kontroller at den eksterne STM-en er 

koplet til ERTMS/ETCS-utstyret om 

bord med grensesnitt som er i samsvar 

med TSI-en. 

Ingenting å prøve: det finnes et 

standardisert grensesnitt som allerede 

er prøvd på samtrafikkomponentnivå. 

Dets funksjon er allerede prøvd i 

forbindelse med kontroll av 

integrasjonen av samtrafikkompo-

nenter i delsystemet. 

Kontroller at klasse B-funksjoner som er 

gjennomført i ERTMS/ETCS-utstyret 

om bord – grunnleggende parameter 

4.2.6.1 – ikke skaper tilleggskrav for 

delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: alt er allerede prøvd 

på samtrafikkomponentnivå. 

Kontroller at separat klasse B-utstyr 

som ikke er koplet til ERTMS/ETCS-

utstyret om bord – grunnleggende 

parameter 4.2.6.1 – ikke skaper 

tilleggskrav for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» som 

følge av overganger. 

Ingenting å prøve: ingen grensesnitt(1). 

Kontroller at separat klasse B-utstyr 

som er koplet til ERTMS/ETCS-utstyr 

om bord ved bruk av grensesnitt som 

(delvis) ikke er i samsvar med TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.6.1 – ikke 

skaper tilleggskrav for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs 

sporet» som følge av overganger. 

Kontroller også at ERTMS/ETCS-

funksjoner ikke påvirkes. 

Konsekvensanalyse. 

Integrasjon med del-

systemene «Styring, 

kontroll og signal 

langs sporet». 

Kontroller at Eurobalise-telegrammer 

kan leses (virkeområdet for denne prø-

vingen er begrenset til kontroll av at 

antennen er korrekt montert. De prøvin-

gene som allerede er gjennomført på 

samtrafikkomponentnivå, bør ikke 

gjentas) – grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Eurobalise: støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 

Kontroller at Euroloop-telegrammer 

(der det er relevant) kan leses – 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Euroloop: støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 

Kontroller at utstyret kan håndtere et 

GSM-R-anrop for tale og data (der det 

er relevant) – grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med et sertifisert GSM-R-nett. 

Støttedokumentasjonen er evnen til å 

sette opp, opprettholde og kople ned 

en forbindelse. 

Pålitelighet, 

tilgjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller at utstyret er i samsvar med 

sikkerhetskravene – grunnleggende 

parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt 

i Den felles sikkerhetsmetoden. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at det kvantitative 

pålitelighetsmålet er oppfylt – 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

 Kontroller at kravene til vedlikehold er 

oppfylt – nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med 

delsystemene 

«Styring, kontroll og 

signal langs sporet» 

og andre 

delsystemer: 

Prøvinger under 

driftsforhold. 

Gjennomfør prøving av delsystemets 

atferd under så mange forskjellige 

driftsforhold som praktisk mulig (linjens 

fall/stigning, toghastighet, vibrasjoner, 

trekkraft, værforhold, utforming av 

funksjoner for styring, kontroll og signal 

langs sporet). Prøvingen må kunne 

verifisere: 

1.  at funksjoner for måling av 

tilbakelagt avstand utføres korrekt – 

grunnleggende parameter 4.2.2, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» er forenlig med 

miljøet for rullende materiell – 

grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene skal også være slik at 

de øker tilliten til at det ikke vil 

forekomme systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene 

utelukker prøvinger som allerede er 

gjennomført på tidligere stadier: det skal 

tas hensyn til prøvinger utført på 

samtrafikkomponenter og prøvinger 

utført på delsystemet i et simulert miljø. 

Prøvinger under driftsforhold er ikke 

nødvendige for GSM-R-taleutstyr om 

bord. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Merk: Angi i sertifikatet hvilke 

forhold det er utført prøving under, 

hvilke standarder som er benyttet, og 

kriteriene for å vurdere om prøvingene 

er avsluttet. 

(1) I dette tilfellet skal vurderingen av håndteringen av overganger være i samsvar med nasjonale spesifikasjoner. 

6.3.4. Vurderingskrav til et delsystem langs sporet 

Formålet med vurderinger gjennomført innenfor denne TSI-ens virkeområde er å verifisere at utstyret 

oppfyller kravene angitt i kapittel 4. 

For prosjektering av ERTMS/ETCS-delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er det 

imidlertid nødvendig med anvendelsesspesifikke opplysninger. Disse bør omfatte: 

1. egenskaper ved jernbanelinjen, som for eksempel fall/stigning, avstander, posisjoner for elementer på 

jernbanestrekningen og Eurobalise/Euroloop, steder som skal sikres osv., 

2. opplysninger og regler for signaler som skal håndteres av ERTMS/ETCS-systemet. 

Denne TSI-en omfatter ikke kontroller for å vurdere om de anvendelsesspesifikke opplysningene er 

korrekte: 

Uavhengig av hvilken modul som velges, gjelder følgende: 

1. Tabell 6.3 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs sporet bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

2. Det kreves ikke ytterligere verifisering av funksjoner og yteevne som allerede er kontrollert på 

samtrafikkomponentnivå.  
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Tabell 6.3 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller at alle samtrafikkomponenter 

som skal integreres i delsystemet, allerede 

er omfattet av en EF-samsvarserklæring 

og et tilsvarende sertifikat. 

Forekomst av og innhold i do-

kumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av 

samtrafikkomponenter mot delsystemets 

og miljøets egenskaper. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en 

for styring, kontroll og signal, kontrolleres 

at sertifikatene fortsatt sikrer samsvar med 

kravene i den gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved sammen-

ligning av spesifikasjoner som det 

vises til i TSI-en og i sam-

trafikkomponentenes sertifikater. 

Bruk av togdeteksjons-

systemer 

Kontroller at de valgte typene oppfyller 

kravene i TSI-en for styring, kontroll og 

signal – grunnleggende parametrer 4.2.10, 

4.2.11. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon av 

samtrafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne 

grensesnitt er korrekt installert, og at de 

fungerer slik de skal – grunnleggende 

parametrer 4.2.5, 4.2.7. 

Kontroller i henhold til spesifi-

kasjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke 

angitt i denne TSI-en) ikke påvirker de 

obligatoriske funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene – 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjons-

spesifikasjoner. 

Integrasjon med 

infrastrukturen 

Kontroller at utstyret er korrekt montert – 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og 

monteringsvilkår angitt av produsenten 

Resultater av kontrollene (i henhold 

til spesifikasjoner som det vises til i 

de grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler) 

Kontroller at utstyret for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» 

er forenlig med miljøet langs sporet. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper langs sporet). 

Integrasjon med 

signaler langs sporet 

Kontroller at alle funksjoner som kreves 

av programmet, er gjennomført i samsvar 

med spesifikasjoner som det vises til i 

denne TSI-en – grunnleggende parameter 

4.2.3. 

Dokumentkontroll (søkerens kon-

struksjons-spesifikasjon og sam-

trafikkomponentenes sertifikater). 

 Kontroller at parametrene er korrekt 

konfigurert (Eurobalise-telegrammer, 

RBC-meldinger, plassering av 

markeringstavler osv.) 

Dokumentkontroll (parameter-

verdier kontrollert mot egenskaper 

langs sporet og mot signal-

egenskaper). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at grensesnittene er korrekt 

installert, og at de fungerer slik de skal. 

Konstruksjonsverifisering og prø-

vinger i samsvar med opplysninger 

gitt av søkeren. 

 Kontroller at delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» fungerer 

korrekt i henhold til opplysninger i 

grensesnittene mot signaler langs sporet 

(f.eks. hensiktsmessig produksjon av 

Eurobalise-telegrammer ved en LEU eller 

av meldinger ved RBC). 

Konstruksjonsverifisering og 

prøvinger i samsvar med opplys-

ninger gitt av søkeren. 

Integrasjon med 

delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell. 

Kontroller GSM-R-dekningen – 

grunnleggende parameter 4.2.4. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene 

oppfyller kravene i denne TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.10. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene 

oppfyller kravene i denne TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.10 og 

4.2.11. 

Kontroller dokumentasjon fra 

eksisterende anlegg (for systemer 

som allerede er i bruk); gjennomfør 

prøvinger i samsvar med standarder 

for nye typer. 

Kontroller at alle funksjoner som kreves 

av programmet, er gjennomført i samsvar 

med spesifikasjoner som det vises til i 

denne TSI-en – grunnleggende parametrer 

4.2.3, 4.2.4 og 4.2.5. 

Rapporter fra prøvinger av 

driftsscenarioene angitt i nr. 6.1.2 

med forskjellige sertifiserte 

delsystemer for «Styring, kontroll 

og signal om bord». Rapporten skal 

angi hvilke driftsscenarioer som har 

vært gjenstand for prøving, hva 

slags utstyr om bord som er 

benyttet, og om prøvingene er blitt 

gjennomført i laboratorier, på 

prøvingslinjer eller i virkelig drift. 

Pålitelighet, 

tilgjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller samsvar med sikkerhetskrav – 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter 

angitt i Den felles sikker-

hetsmetoden. 

Kontroller at kvantitative pålitelighetsmål 

er oppfylt – grunnleggende parameter 

4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er 

oppfylt – nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med 

delsystemer for 

«Styring, kontroll og 

signal om bord» og 

med rullende materiell: 

Prøvinger under 

driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets 

atferd under så mange ulike driftsforhold 

som praktisk mulig (f.eks. toghastighet, 

antall tog på linjen, værforhold). 

Prøvingen må kunne verifisere: 

1.  togdeteksjonssystemenes yteevne – 

grunnleggende parametrer 4.2.10, 

4.2.11, 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Merk: Angi i sertifikatet hvilke 

forhold det er utført prøving under, 

hvilke standarder som er benyttet, 

og kriteriene for å vurdere om 

prøvingene er avsluttet. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 2.  at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal» er forenlig med miljøet langs 

sporet – grunnleggende parameter 

4.2.16. 

Disse prøvingene vil også øke tilliten til at 

det ikke forekommer systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene 

utelukker prøvinger som allerede er 

gjennomført på tidligere stadier: det skal 

tas hensyn til prøvinger utført på 

samtrafikkomponentnivå og prøvinger 

utført på delsystemet i et simulert miljø. 

 

6.4. Bestemmelser for delvis samsvar 

6.4.1. Innledning 

I henhold til artikkel 18 nr. 4 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet «kan det meldte organet 

utstede attester for mellomliggende verifisering for å dekke visse trinn i verifiseringen eller visse deler av 

delsystemet». 

Som nevnt i nr. 2.2 (Virkeområde) i denne TSI-en omfatter delsystemene «Styring, kontroll og signal» tre 

deler, som er angitt i nr. 4.1 (Innledning). 

Nr. 6.4.2 omhandler verifiseringen av disse delene av delsystemene «Styring, kontroll og signal». 

Nr. 6.4.3 omhandler verifiseringen av delvis samsvar med delsystemene «Styring, kontroll og signal» når 

det er begrensede bruksvilkår for deres samtrafikkomponent(er). 

6.4.2. Vurdering av deler av delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Vurdering av om delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» eller «Styring, kontroll og signal om 

bord» oppfyller kravene i denne TSI-en, er en prosess som kan utføres trinnvis – én gang for hver av de tre 

delene. For hvert trinn kontrollerer den vurderingsansvarlige om den bestemte delen oppfyller kravene i 

TSI-en. 

Uansett hvilken modul som velges, skal det meldte organet verifisere at: 

1. TSI-kravene for den aktuelle delen er oppfylt, 

2. TSI-kravene som tidligere har vært vurdert, ikke påvirkes negativt. 

Det er ikke nødvendig å kontrollere på nytt de funksjonene som allerede er blitt vurdert, og som ikke er blitt 

endret eller påvirket av dette trinnet. 

6.4.3. Delvis samsvar for delsystemene «Styring, kontroll og signal» på grunn av bruksbegrensninger for 

delsystemenes samtrafikkomponent(er) 

Et delsamsvarssertifikat for en samtrafikkomponent kan utstedes selv om noen funksjoner, grensesnitt eller 

yteevne ikke er gjennomført, forutsatt at: 

1. den ikke-gjennomførte funksjonen, det ikke-gjennomførte grensesnittet eller den ikke-gjennomførte 

yteevnen ikke er nødvendig for å integrere samtrafikkomponenten i et delsystem på grunn av særlige 

bruksvilkår, for eksempel(1): 

a) grensesnittet for ERTMS/ETCS om bord mot den særskilte overføringsenheten (STM), dersom 

samtrafikkomponenten er beregnet på montering på kjøretøyer som ikke trenger ekstern STM, 

b) RBC-grensesnittet mot andre RBC-er, dersom RBC-en beregnet på bruk i utstyr der ingen 

tilgrensende RBC-er er planlagt, 

2. sertifikatet angir hvilke funksjoner, grensesnitt eller hvilken yteevne som ikke er gjennomført, og angir 

de tilsvarende bruksbegrensningene for samtrafikkomponenten. Disse opplysningene vil gjøre det mulig 

å identifisere vilkårene som samtrafikkomponenten kan brukes under, og de begrensningene som vil 

gjelde for samtrafikkevnen til et delsystem som den inngår i.  

  

(1) Framgangsmåtene beskrevet i dette kapittelet berører ikke muligheten for å dele inn komponenter i grupper. 
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Uansett skal vilkårene for å utstede slike sertifikater med begrensninger samordnes mellom de meldte 

organene og byrået i en arbeidsgruppe nedsatt i samsvar med artikkel 21 a nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

(«byråforordningen»)(1). 

Når samtrafikkomponenten inngår i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», kan det, dersom de manglende funksjonene, grensesnittene eller den 

manglende yteevnen ikke gjør det mulig å vurdere om delsystemet fullt ut oppfyller kravene i denne TSI-en, 

bare utstedes en attest for mellomliggende verifisering. Den skal angi hvilke krav som er vurdert, og skal 

angi de tilsvarende bruksbegrensningene for delsystemet og dets forenlighet med andre delsystemer. 

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL 

7.1. Innledning 

I dette kapittelet gjennomgås strategien og de tilhørende tekniske tiltakene for å gjennomføre TSI-en, særlig 

forholdene for å gå over til klasse A-systemer. 

Det skal tas hensyn til at gjennomføringen av en TSI av og til må samordnes med gjennomføringen av andre 

TSI-er. 

7.2. Regler som får allmenn anvendelse 

7.2.1. Opprusting eller fornyelse av delsystemet «Styring og kontroll langs sporet» eller deler av det 

Opprusting eller fornyelse av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan gjelde alle eller 

hver enkelt av følgende: 

1. hastighetsovervåking, 

2. radiokommunikasjon, 

3. togdeteksjon. 

Disse ulike delene av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan derfor opprustes eller 

fornyes hver for seg, så lenge samtrafikkevnen ikke settes i fare. Dette arbeidet vil omfatte: 

1. GSM-R-funksjoner og -grensesnitt, 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner og -grensesnitt, 

3. togdeteksjonssystemenes forenlighet med rullende materiell. 

Se kapittel 4.1 (Innledning) for definisjon av de grunnleggende parametrene for hver del. 

7.2.2. Eksisterende systemer 

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til de eksisterende systemene og deres grensesnitt ikke blir 

endret, med unntak for de endringene som er nødvendige for å redusere de sikkerhetsrelaterte svakhetene 

ved disse systemene. 

7.2.3. Tilgjengelighet av særskilte overføringsenheter 

Dersom jernbanelinjer som er omfattet av denne TSI-ens virkeområde, ikke er utstyrt med klasse A-

systemer for hastighetsovervåking, skal medlemsstaten treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at en 

ekstern særskilt overføringsenhet (STM) er tilgjengelig for dens eksisterende klasse B-system(er) for 

hastighetsovervåking. 

I denne sammenheng skal det tas behørig hensyn for å sikre et åpent marked for STM-er på rimelige 

kommersielle vilkår. Dersom det av tekniske eller kommersielle årsaker(2) ikke kan sikres at en STM er 

tilgjengelig, skal den berørte medlemsstaten underrette komiteen om hva som er årsaken til problemet, og 

om hvilke forholdsregler den har til hensikt å ta for å gi særlig utenlandske operatører adgang til sin 

infrastruktur. 

7.2.4. Ytterligere klasse B-utstyr på en jernbanelinje som har klasse A-utstyr 

På en jernbanelinje som er utstyrt med ERTMS/ETCS og/eller GSM-R, kan det monteres ytterligere klasse 

B-utstyr for at det i overgangsfasen skal være mulig å bruke rullende materiell som ikke er forenlig med 

klasse A. Klasse B-utstyr kan brukes om bord som en reserveløsning for et klasse A-system. En 

infrastrukturforvaltning har imidlertid ikke rett til å kreve at samtrafikktog som kjører på en slik 

jernbanelinje, skal ha klasse B-systemer om bord.  

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Dersom det for eksempel ikke er teknisk mulig å garantere et eksternt STM-konsept, eller dersom eventuelle spørsmål som gjelder 

eiendomsretten til immaterialrettighetene for klasse B-systemer forhindrer utviklingen av STM-produkter til rett tid. 
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Dessuten skal utstyr langs sporet støtte overganger mellom klasse A og klasse B uten å stille andre krav til 

delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» enn dem som er angitt i denne TSI-en. 

7.2.5. Rullende materiell med klasse A- og B-utstyr 

Rullende materiell kan være utstyrt med både klasse A- og B-systemer, slik at det kan trafikkere flere 

jernbanelinjer. 

Den berørte medlemsstaten kan begrense bruken av et klasse B-system om bord på jernbanelinjer der det 

tilsvarende systemet ikke er montert langs sporet. 

Når et tog trafikkerer en jernbanelinje som er utstyrt med både klasse A- og B-systemer, kan klasse B-

systemene fungere som reserveløsning dersom toget er utstyrt med både klasse A- og B-systemer. Dette kan 

ikke stilles som krav for samtrafikkevnen. 

Klasse B-systemer for hastighetsovervåking kan gjennomføres: 

1. ved hjelp av en STM som fungerer via standardgrensesnittet («ekstern STM»), eller 

2. ved hjelp av en STM som inngår i ERTMS/ETCS-utstyret eller er forbundet via et ikke-standardisert 

grensesnitt, eller 

3. uavhengig av ERTMS/ETCS-utstyret, for eksempel via et system som gjør det mulig å bytte mellom 

utstyr. Jernbaneforetaket skal da sikre at overgangene mellom hastighetsovervåking av klasse A og 

klasse B gjennomføres i samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med de nasjonale reglene for 

klasse B-systemet. 

7.2.6. Vilkår for obligatoriske og valgfrie funksjoner 

Avhengig av egenskapene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og dets grensesnitt mot 

andre delsystemer, kan det i visse anvendelser vise seg nødvendig å gjennomføre noen funksjoner langs 

sporet som ikke er klassifisert som obligatoriske, for å sikre at de grunnleggende kravene overholdes. 

Gjennomføringen av nasjonale eller valgfrie funksjoner langs sporet skal ikke hindre et tog som oppfyller 

bare de obligatoriske kravene til et klasse A-system om bord, i å bruke nevnte infrastruktur, bortsett fra det 

som kreves for følgende valgfrie funksjoner om bord: 

– bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 3 som krever siste-vogn-kontroll om bord, 

– bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 1 med in-fill-funksjonalitet om bord dersom 

aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige 

punkter), 

– dersom ETCS krever dataoverføring via radio, skal dataoverføringstjenestene for GSM-R oppfylle 

kravene til ETCS-dataoverføring, 

– ved bruk av utstyr montert om bord som inneholder en KER STM, kan det være nødvendig å gjennomføre 

K-grensesnittet. 

7.2.7. GSM-R — særlige gjennomføringsregler 

7.2.7.1. A n l e g g  l a n g s  s p o r e t  

Det er obligatorisk med installasjon av GSM-R-system når: 

1. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for første gang, 

2. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som allerede er i bruk, 

opprustes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

omfatter ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det 

eksisterende anlegget. 

7.2.7.2. A n l e g g  o m  b o r d  

Det er obligatorisk med installasjon av GSM-R-system i rullende materiell som skal brukes på en linje som 

omfatter minst én banestrekning som er utstyrt med klasse A-grensesnitt (selv om det overlapper et klasse 

B-system) når: 

1. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres for første gang,  
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2. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som allerede er i bruk, opprustes på 

en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette gjelder ikke 

endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende anlegget. 

7.2.8. Særlige gjennomføringsregler for togdeteksjonssystemer 

Innenfor rammen av denne TSI-en menes med togdeteksjonssystem det utstyret montert langs sporet som 

oppdager tilstedeværelsen eller fraværet av kjøretøyer enten på en hel jernbanelinje på strekningen, eller på 

et lokalt linjeavsnitt. 

Systemer langs sporet (f.eks. sikringsanlegg eller kontrollsystemer for planoverganger) som benytter 

opplysninger fra deteksjonsutstyr, anses ikke som en del av togdeteksjonssystemet. 

Denne TSI-en angir kravene for grensesnittet mot rullende materiell bare i den grad det er nødvendig for å 

sikre forenlighet mellom rullende materiell som oppfyller kravene i TSI-en, og infrastrukturen. 

Et togdeteksjonssystem som oppfyller kravet i TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal», kan 

gjennomføres uavhengig av monteringen av ERTMS/ETCS eller GSM-R, men kan være avhengig av 

signalsystemer av klasse B, eller av særlige krav, f.eks. til utstyr ved planoverganger. 

Kravene i denne TSI-en med hensyn til togdeteksjonssystemer skal oppfylles når: 

1. togdeteksjonssystemet opprustes, 

2. togdeteksjonssystemet fornyes, forutsatt at overholdelse av kravene i denne TSI-en ikke medfører 

uønskede endringer eller opprustinger av andre systemer langs sporet eller om bord, 

3. togdeteksjonssystemet fornyes, dersom dette kreves ved opprusting eller fornyelse av systemer langs 

sporet som benytter opplysninger fra togdeteksjonssystemet, 

4. systemer for hastighetsovervåking av klasse B fjernes (dersom togdeteksjonssystemet inngår i systemet 

for hastighetsovervåking). 

I overgangsfasen skal det legges vekt på å sikre at montering av et togdeteksjonssystem som oppfyller 

kravene i TSI-en, har minst mulig negativ virkning på eksisterende rullende materiell som ikke oppfyller 

kravene i TSI-en. 

For å oppnå dette anbefales det at infrastrukturforvaltningen velger et togdeteksjonssystem som oppfyller 

kravene i TSI-en, og som samtidig er forenlig med det rullende materiellet som ikke oppfyller kravene i 

TSI-en, og som allerede trafikkerer den nevnte infrastrukturen. 

7.2.9. Særtilfeller 

7.2.9.1. I n n l e d n i n g  

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P»), eller 

midlertidig (tilfelle «T»). 

I denne TSI-en er T3 definert som midlertidige tilfeller som fortsatt vil eksistere etter 2020. 

Særtilfellene beskrevet i nr. 7.2.9.2-7.2.9.7, bør leses i sammenheng med de relevante avsnittene i kapittel 4 

og/eller spesifikasjonene som det vises til der. 

Særtilfellene erstatter de tilsvarende kravene angitt i kapittel 4. 

Dersom kravene fastsatt i de relevante avsnittene i kapittel 4 ikke berøres av et særtilfelle, fortsetter disse 

kravene å gjelde uendret og er ikke gjentatt i nr. 7.2.9.2-7.2.9.7. 

7.2.9.2. B e l g i a  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2)  

(figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder på HS L1 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 
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Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en mekanisme for 

skifting med en elektrisk virksom grunnlengde på 

16 000 mm eller mer 

T3 Gjelder på HS L1, 

L2, L3, L4 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

7.2.9.3. D e t  f o r e n t e  k o n g e r i k e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2) (figur 

1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder på høy-

hastighetsnett L 1 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.4.1: 

I tillegg til kravet i nr. 3.1.4.1 er sanding for å forbedre 

trekkraften på motorvognsett 

a)  ikke tillatt foran den framre akselen ved hastigheter 

under 40 km/t, og 

b)  tillatt bare dersom det kan påvises at minst ytterligere 

seks aksler på motorvognsettet befinner seg bak stedet 

der sandingen skjer. 

T3  

4.2.12 Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

Indeks 51: 

Det er tillatt å benytte et alfanumerisk tastatur for å skrive 

inn tognummeret dersom støtte for alfanumeriske tognumre 

kreves i den tekniske forskriften som er meldt for dette 

formål. 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så snart 

det åpne punktet 

knyttet til spesifi-

kasjonen for grense-

snitt mellom 

lokomotivfører og 

maskin er lukket. 

Særtilfellet har ingen 

innvirkning på sam-

trafikkevnen 

4.2.12 Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

Indeks 51: 

Grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

kan vise opplysninger om dynamisk toghastighet i miles per 

time (og angi «mph») ved kjøring på deler av det britiske 

jernbanenetts hovedlinjer. 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så snart 

det åpne punktet 

knyttet til spesifi-

kasjonen for grense-

snitt mellom 

lokomotivfører og 

maskin er lukket. 

Særtilfellet har ingen 

innvirkning på 

samtrafikkevnen 

7.2.9.4. F r a n k r i k e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2) (figur 

1) er minst 15 000 mm 

T3 Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 
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Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, målt ved 

en spenning på mellom 1,8 VDC og 2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom kjøreflatene 

på motstående hjul i en hjulsats høyst f/100 milliohm når f 

ligger mellom 500 Hz og 40 kHz, ved en målestrøm på 

minst 10 ARMS og en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan 

revideres så snart det 

åpne punktet knyttet 

til frekvenshåndte-

ringen for sporfelt er 

lukket 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en mekanisme for 

skifting med en elektrisk virksom grunnlengde på 

16 000 mm eller mer 

T3 Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.2: 

Dimensjon D (figur 2) er minst: 

450 mm uavhengig av hastighet. 

5 år  

7.2.9.5. P o l e n  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10 Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, målt ved 

en spenning på mellom 1,8 VDC og 2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom kjøreflatene 

på motstående hjul i en hjulsats høyst f/100 milliohm når f 

ligger mellom 500 Hz og 40 kHz, ved en målestrøm på 

minst 10 ARMS og en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan 

revideres så snart det 

åpne punktet knyttet 

til frekvenshåndte-

ringen for sporfelt er 

lukket 

7.2.9.6. L i t a u e n ,  L a t v i a  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Dimensjonen Sh (figur 2) er minst 26,25 mm 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så lenge 

ČME-lokomotiver 

kjører på Litauens 

1 520 mm-nett 
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7.2.9.7. S v e r i g e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.4  Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for 

jernbaner 

Indeks 65 erklæring 4.2.3: 

Det er tillatt å ta i bruk delsystemene «Styring, kontroll og 

signal om bord» med 2 watts GSM-R-togradioer og ETCS-

radioer bare for data. Delsystemene skal kunne fungere i 

nett med - 82 dBm. 

P Ingen innvirkning på 

samtrafikkevnen 

7.2.9.8. L u x e m b o u r g  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

1. Sandmengden fra sandingsinnretninger montert på 

kjøretøyet skal være høyst 0,3 l per minutt per skinne. 

2. Sanding på stasjonene utpekt i infrastrukturregisteret 

er forbudt. 

3. Sanding i området rundt sporveksler er forbudt. 

4. For nødbremsing gjelder ingen begrensninger. 

T3  

7.3. Regler for ERTMS 

7.3.1. Den europeiske gjennomføringsplan for ERTMS 

Dette avsnittet omhandler strategien (Den europeiske gjennomføringsplan for ERTMS) for gjennomføring 

av TSI-en. Her spesifiseres de trinnene som skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den 

nåværende til den endelige situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. 

Den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS får ikke anvendelse på jernbanelinjer som befinner seg 

på en medlemsstats territorium, dersom medlemsstatens jernbanenett er atskilt eller isolert fra Fellesskapets 

øvrige jernbanenett av hav eller av andre særlige geografiske forhold eller ulike sporvidder. 

7.3.2. Gjennomføring av ERTMS langs sporet 

Målet med den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS er å sikre at lokomotiver, skinnegående 

motorvogner og andre jernbanekjøretøyer utstyrt med ERTMS gradvis kan få adgang til flere jernbanelinjer, 

havner, terminaler og skiftestasjoner, uten å behøve nasjonalt utstyr i tillegg til ERTMS. 

Dette betyr ikke at eksisterende klasse B-systemer må fjernes fra de jernbanelinjene som er med i planen. 

Innen den datoen som er angitt i gjennomføringsplanen, må imidlertid lokomotiver, skinnegående 

motorvogner og andre jernbanekjøretøyer som er utstyrt med ERTMS, gis adgang til jernbanelinjer som er 

med i gjennomføringsplanen, uten at det stilles krav om at disse kjøretøyene skal utstyres med et klasse B-

system. 

Terminalområder som f.eks. havner eller bestemte jernbanelinjer på en havn, som ikke er utstyrt med et 

klasse B-system, oppfyller kravene fastsatt i nr. 7.3.2.2 dersom jernbanekjøretøyer gis adgang til disse 

terminalområdene uten at det stilles krav om at de skal være utstyrt med et system for automatisk 

hastighetsovervåking (ATP). 

En jernbanelinje som består av to spor eller mer, skal anses som utstyrt så snart to av sporene er utstyrt, slik 

at det kan kjøres i begge retninger. På korridoravsnitt med mer enn én jernbanelinje skal minst én av linjene 

på dette avsnittet være utstyrt, og hele korridoren skal anses som utstyrt så snart minst én linje er utstyrt 

over hele korridorens lengde. 

7.3.2.1. K o r r i d o r e r  

De seks korridorene som beskrives i nr. 7.3.4, skal utstyres med ERTMS i samsvar med tidsplanen som er 

angitt i nevnte nummer(1).  

  

(1) I nr. 7.3.4 fastsettes fristene for å utstyre disse korridorene, med sikte på å bygge et ensartet ERTMS-nett trinn for trinn. I en rekke 

tilfeller er det inngått frivillige avtaler om en tidligere frist. 
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7.3.2.2. F o r b i n d e l s e  t i l  d e  v i k t i g s t e  e u r o p e i s k e  h a v n e n e ,  s k i f t e s t a s j o n e n e ,  

g o d s t e r m i n a l e n e  o g  g o d s t r a n s p o r t o m r å d e n e  

Havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene som er oppført i 7.3.5, skal være 

knyttet til minst én av de seks korridorene angitt i 7.3.4 på den datoen og de vilkårene som er angitt i 7.3.5. 

7.3.2.3. H ø y h a s t i g h e t s n e t t  

Det er obligatorisk å montere ERTMS/ETCS langs sporet når: 

1. delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for 

første gang (med eller uten et klasse B-system), eller 

2. det foretas en opprusting av den eksisterende delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», dersom dette endrer funksjonene, yteevnen og/eller grensesnittene som 

er relevante for samtrafikkevnen (overføring) i det eksisterende systemet. Dette gjelder ikke endringer 

som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende anlegget. 

Det anbefales å montere ERTMS/ETCS hver gang delsystemet «infrastruktur» eller «energi» på et 

linjeavsnitt som allerede er i bruk, skal opprustes, fornyes eller vedlikeholdes, forutsatt at monteringen av 

ERTMS/ETCS på det aktuelle linjeavsnittet utgjør mindre enn 10 % av den samlede investeringen knyttet til 

opprusting/fornyelse/vedlikehold. 

7.3.2.4. E U - f i n a n s i e r t e  p r o s j e k t e r  

Med forbehold for nr. 7.3.2.1, 7.3.2.2 og 7.3.2.3, er det obligatorisk å montere ERTMS/ETCS i følgende 

tilfeller i forbindelse med jernbaneinfrastrukturprosjekter som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond 

for regionutvikling og/eller utjevningsfond (rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 av 11. juli 2006 om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske 

sosialfond og Utjevningsfondet(1)) og/eller TEN-T-fondene (europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 1692/96/EF(2)): 

1. når delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal» installeres for første 

gang, eller 

2. når det foretas opprusting av delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal» som allerede er i bruk, dersom dette endrer delsystemets funksjoner eller yteevne. 

7.3.2.5. M e l d i n g  

For hver korridorstrekning som beskrives i 7.3.4, skal medlemsstatene enten oversende Kommisjonen en 

detaljert tidsplan som viser når korridorstrekningen skal være utstyrt med ERTMS, eller bekrefte at 

korridorstrekningen allerede har fått slikt utstyr. Opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år 

før fristen for å utstyre den aktuelle korridorstrekningen, som angitt i 7.3.4. 

For hver havn, skiftestasjon, godsterminal eller hvert godstransportområde oppført i 7.3.5 skal 

medlemsstatene opplyse om hvilke jernbanelinjer som vil bli brukt til å forbinde dem med en av korridorene 

oppført i 7.3.4. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før datoen angitt i 7.3.5, og 

skal angi siste frist for installering av utstyr for denne havnen, skiftestasjonen, godsterminalen eller dette 

godstransportområdet. Om nødvendig kan Kommisjonen be om tilpasninger, særlig for å sikre samsvar 

mellom utstyrte jernbanelinjer ved grensene. Medlemsstatene skal enten oversende Kommisjonen en 

detaljert tidsplan som viser når disse jernbanelinjene skal være utstyrt med ERTMS, eller bekrefte at disse 

linjene allerede har fått slikt utstyr. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før 

datoen angitt i 7.3.5, og skal angi siste frist for installering av utstyr på denne havnen, skiftestasjonen, 

godsterminalen eller dette godstransportområdet. 

De detaljerte tidsplanene skal særlig angi innen hvilken dato anbudskontrakten for å utstyre jernbanelinjen 

skal være inngått, hvilke framgangsmåter som anvendes for å sikre samtrafikkevne med nabostatene i 

korridoren samt de viktigste milepælene for prosjektet. Hver tolvte måned skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om framdriften i arbeidet med å installere utstyr på disse jernbanelinjene, ved å oversende en 

ajourført tidsplan. 

7.3.2.6. F o r s i n k e l s e r  

Når en medlemsstat har rimelig grunn til å vente forsinkelser med hensyn til å overholde fristene fastsatt i 

denne beslutning, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen. Den skal oversende Kommisjonen 

dokumentasjon som inneholder en teknisk beskrivelse av prosjektet og en ajourført gjennomføringsplan. 

Dokumentasjonen skal også forklare årsakene til forsinkelsen og skal angi hvilke korrigerende tiltak 

medlemsstaten har truffet.  

  

(1) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 25. 

(2) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. 
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En medlemsstat kan få fristen utsatt med høyst tre år dersom forsinkelsen skyldes årsaker som ligger utenfor 

medlemsstatens rimelige kontroll, for eksempel leverandørsvikt eller problemer med hensyn til 

godkjenningsprosessen på grunn av mangel på egnede prøvingskjøretøyer. En slik utsettelse kan påberopes 

av en medlemsstat bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1. Meldingene nevnt i nr. 7.3.2.5, dersom det er behov for dem, ble mottatt i tide og var fullstendige. 

2. Dokumentasjonen nevnt i nr. 7.3.2.6 første ledd, inneholder klare bevis på at årsakene til forsinkelsen lå 

utenfor medlemsstatens kontroll. 

3. En vedkommende myndighet har ansvar for samordningen mellom leverandører av utstyr til bruk om 

bord og langs sporet, samt for integrering og prøving av produktene. 

4. Eksisterende laboratorier er brukt på egnet måte. 

5. Det er dokumentert at det er truffet egnede tiltak for å gjøre en ytterligere forsinkelse minst mulig. 

Kommisjonen skal undersøke den dokumentasjonen de er tilsendt, og de tiltakene som medlemsstaten har 

foreslått, og skal meddele resultatene av sin undersøkelse til komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv 

2008/57/EF. 

7.3.3. Gjennomføring av ERTMS om bord 

Nye lokomotiver, nye skinnegående motorvogner og andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus som kan 

kjøre uten trekkraft, som bestilles etter 1. januar 2012 eller tas i bruk etter 1. januar 2015, skal være utstyrt 

med ERTMS. 

Dette kravet gjelder ikke nye skiftelokomotiver eller andre nye lokomotiver, nye skinnegående motorvogner 

og andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus, dersom de er konstruert utelukkende for nasjonal trafikk 

eller regional trafikk over landegrensene. Medlemsstatene kan imidlertid innføre ytterligere krav på 

nasjonalt plan, særlig med sikte på å: 

1. gi bare lokomotiver som er utstyrt med ERTMS, adgang til ERTMS-utstyrte jernbanelinjer, slik at 

eksisterende nasjonale systemer kan avvikles, 

2. kreve at nye skiftelokomotiver og/eller andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus, selv om de er 

konstruert utelukkende for nasjonal trafikk eller regional trafikk over landegrensene, utstyres med 

ERTMS. 

7.3.3.1. Høyhastighetsnett 

Det er obligatorisk å montere ERTMS/ETCS om bord når: 

1. en ny del for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres, 

eller 

2. det foretas en opprusting av den eksisterende delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, 

kontroll og signal om bord», dersom dette endrer funksjonene, yteevnen og/eller grensesnittene som er 

relevante for samtrafikkevnen i det eksisterende systemet. Dette gjelder ikke endringer som anses 

nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende systemet.  
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7.3.4. De enkelte jernbanelinjene som utgjør korridorene 

Korridor A – skal være utstyrt innen 2015 
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Korridor B(1) 

  

  

(1) Med forbehold for regelverket som får anvendelse på det transeuropeiske høyhastighetsnettet, kan det opprettes forbindelser 

gjennom strekninger med høyhastighetslinjer, forutsatt at det er tildelt ruteleier for godstog. Innen 2020 vil minst én forbindelse 

med ERTMS-utstyr være opprettet mellom Danmark og Tyskland (Flensburg–Hamburg eller Rødby–Puttgarden), men ikke 

nødvendigvis to. Tunnelen under Brenner-passet vil bli utstyrt med ERTMS når infrastrukturarbeidet er fullført (frist  

fastsatt til 2020). 
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Korridor C(1) 

 

  

  

(1) En forbindelse mellom Nancy og Réding vil bli opprettet innen 2020. 
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Korridor D(1) 

  

  

(1) Ytterligere to sidelinjer vil være utstyrt inne 2020: Montmélian – Grenoble – Valence og Lyon – Valence – Arles – Miramas 

(Rhônens venstre bredd). 
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Korridor E 
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Korridor F 
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7.3.5. De viktigste europeiske havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene 

Stat Godstransportområde Dato Merknad 

Belgia Antwerpen 31.12.2015 En forbindelse til Rotterdam skal også 

opprettes innen 2020. 

Gent 31.12.2020  

Zeebrugge 31.12.2020  

Bulgaria Burgas 31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at 

strekningen Burgas–Sofia og Sofia–

Vidin-Calafat samt Calafat–Curtici i 

Romania (PP22) blir utstyrt. 

Tsjekkia Praha 31.12.2015  

Lovosice 31.12.2020  

Danmark Taulov 31.12.2020 Forbindelse til denne terminalen 

krever at jernbanelinjen Flensburg-

Padborg velges som en forbindelse 

med ERTMS-utstyr – se fotnote til 

korridor B. 

Tyskland Dresden(1) 31.12.2020 Innen 2020 skal det også være en 

direkte forbindelse mellom korridor E 

og korridor F (fra Dresden til 

Hannover). 

Lübeck 31.12.2020  

Duisburg 31.12.2015  

Hamburg(2) 31.12.2020  

Köln 31.12.2015  

München 31.12.2015  

Hannover 31.12.2015  

Rostock 31.12.2015  

Ludwigshafen/ 

Mannheim 

31.12.2015  

Nürnberg 31.12.2020  

Hellas Pireus 31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at 

strekningen Kulata–Sofia i Bulgaria 

utstyres. 

Spania Algeciras 31.12.2020  

 Madrid 31.12.2020  
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Stat Godstransportområde Dato Merknad 

 Pamplona 31.12.2020 Det kreves tre forbindelser. En 

forbindelse til Paris via Hendaye, en 

forbindelse fra Pamplona til Madrid, 

og en forbindelse fra Pamplona til 

korridor D via Zaragoza. 

 Zaragoza 31.12.2020  

 Tarragona 31.12.2020  

 Barcelona 31.12.2015  

 Valencia 31.12.2020  

Frankrike Marseille 31.12.2020  

Perpignan 31.12.2015  

Avignon 31.12.2015  

Lyon 31.12.2015  

Le Havre 31.12.2020  

Lille 31.12.2020  

Dunkerque 31.12.2020  

Paris 31.12.2020 Innen 2020 vil følgende forbindelser 

være opprettet: i) Hendaye, ii) 

kanaltunnelen, iii) Dijon, og iv) Metz 

via Epernay og Châlons-en-

Champagne. 

Italia La Spezia 31.12.2020  

 Genova 31.12.2015  

 Gioia Tauro 31.12.2020  

 Verona 31.12.2015  

 Milano 31.12.2015  

 Taranto 31.12.2020  

 Bari 31.12.2020  

 Padova 31.12.2015  

 Trieste 31.12.2015  

 Novara 31.12.2015  
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Stat Godstransportområde Dato Merknad 

 Venezia 31.12.2020  

 Bologna 31.12.2020  

 Roma 31.12.2020  

Luxembourg Bettembourg 31.12.2015  

Ungarn Budapest 31.12.2015  

Nederland Amsterdam 31.12.2020  

Rotterdam 31.12.2015 En forbindelse til Antwerpen skal 

også være opprettet innen 2020. 

Østerrike Graz 31.12.2020  

Wien 31.12.2020  

Polen Gdynia 31.12.2015  

Katowice 31.12.2020  

Wrocław 31.12.2015 Innen 2020 skal jernbanelinjen 

Wrocław-Legnica være utstyrt for å 

sikre en direkte forbindelse til den 

tyske grensen (Görlitz). 

Gliwice 31.12.2015  

Poznań 31.12.2015  

Warszawa 31.12.2015  

Portugal Sines 31.12.2020  

Lisboa 31.12.2020  

Romania Constanța 31.12.2015  

Slovenia Koper 31.12.2015  

Ljubljana 31.12.2015  

Slovakia Bratislava 31.12.2015  

Det forente 

kongerike 

Bristol  Det opprettes forbindelse til denne 

terminalen når korridor C utvides til 

kanaltunnelen. 

(1) Tyskland vil gjøre sitt beste for å utstyre strekningen fra Dresden til den tsjekkiske grensen i korridor E på en tidligere 

dato. 

(2) Tyskland vil utstyre en jernbaneforbindelse til Hamburg, men havneområdet vil kanskje bare være delvis utstyrt innen 

2020. 
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VEDLEGG A 

Henvisninger 

For hver henvisning i de grunnleggende parametrene (kapittel 4 i denne TSI-en) angir følgende tabell de tilsvarende 

obligatoriske spesifikasjonene via indeksen i tabell 2. 

Tabell A 1 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.1  

4.1a 1 

4.1b 32 

4.1c 3 

  

4.2.1  

4.2.1 a 27, 78 

4.2.1 b 28 

  

4.2.2  

4.2.2.a 14 

4.2.2.b 1, 4, 13, 15 

4.2.2.c 31, 37 

4.2.2.d 18, 20 

4.2.2.e 6, 

4.2.2.f 7 

  

4.2.3  

4.2.3 a 14 

4.2.3 b 1, 4, 13, 15 

4.2.3 c 31, 37 b, c, d 

4.2.3 d 18, 21 

  

4.2.4  

4.2.4 a 64, 65 

4.2.4 b 66 

4.2.4 c 67 

4.2.4 d 68 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.4 e 73, 74 

4.2.4 f 32, 33 

4.2,4 g 48 

4.2,4 h 69, 70 

4.2.4 j 71, 72 

4.2.4 k 75, 76 

  

4.2.5  

4.2.5 a 64, 65 

4.2.5 b 10, 39, 40 

4.2.5 c 19, 20 

4.2.5 d 9, 43 

4.2.5 e 16, 50 

  

4.2.6  

4.2.6 a 8, 25, 26, 49 

4.2.6 b 45 

4.2.6 c 46 

4.2.6 d 34 

4.2.6 e 20 

4.2.6 f 44 

  

4.2.7  

4.2.7 a 12 

4.2.7 b 62, 63 

4.2.7 c 34 

4.2.7 d 9 

4.2.7 e 16 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

  

4.2.8  

4.2.8 a 11 

  

4.2.9  

4.2.9 a 23 

  

4.2.10  

4.2.10 a 77 (nr. 3.1) 

  

4.2.11  

4.2.11 a 77 (nr. 3.2) 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

  

4.2.12  

4.2.12 a 51 

  

4.2.13  

4.2.13 a 32, 33, 51 

  

4.2.14  

4.2.14 a 5 

  

4.2.15  

4.2.15 a 38 

Spesifikasjoner 

Med sikte på anvendelse av denne TSI-en er alle spesifikasjoner oppført i tabell A 2 nedenfor rettslig bindende i den 

versjonen som er angitt i tabell A 2. Dokumenter som det vises til i en spesifikasjon oppført i tabell A 2, anses å være 

bare til orientering, med mindre annet er angitt i tabell A 2. 

I tilfeller der erklæringer i spesifikasjonene oppført i tabell A 2 står i motstrid til bestemmelsene nevnt ovenfor, har de 

sistnevnte forrang. 

Merk: Spesifikasjoner som er merket med «Reservert» i tabell A 2, tilsvarer de åpne punktene oppført i vedlegg G. 

Tabell A 2 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional requirement 

specification 

5.0  

2 Bevisst strøket    

3 UNISIG SUBSET-023 Glossary of terms and abbreviations 2.0.0  

4 UNISIG SUBSET-026 System requirement specification 2.3.0  

5 UNISIG SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading tool 2.3.0 Merknad 1 

6 UNISIG SUBSET-033 FIS for man-machine interface 2.0.0  

7 UNISIG SUBSET-034 FIS for the train interface 2.0.0  

8 UNISIG SUBSET-035 Specific transmission module FFFIS 2.1.1  

9 UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1  

10 UNISIG SUBSET-037 EuroRadio FIS 2.3.0  

11 UNISIG SUBSET-038 Offline key management FIS 2.3.0  

12 UNISIG SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 2.3.0  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/415 

 

 

Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

13 UNISIG SUBSET-040 Dimensioning and engineering rules 2.3.0  

14 UNISIG SUBSET-041 Performance requirements for interoperability 2.1.0  

15 ERA SUBSET-108 Interoperability related consolidation on TSI 

Annex A documents 

1.2.0  

16 UNISIG SUBSET-044 FFFIS for Euroloop subsystem 2.3.0  

17 Bevisst strøket    

18 UNISIG SUBSET-046 Radio in-fill FFFS 2.0.0  

19 UNISIG SUBSET-047 Track-side-trainborne FIS for radio in-fill 2.0.0  

20 UNISIG SUBSET-048 Trainborne FFFIS for radio in-fill 2.0.0  

21 UNISIG SUBSET-049 Radio in-fill FIS with LEU/interlocking 2.0.0  

22 Bevisst strøket    

23 UNISIG SUBSET-054 Assignment of values to ETCS variables 2.1.0  

24 Bevisst strøket    

25 UNISIG SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 2.2.0  

26 UNISIG SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 2.2.0  

27 UNISIG SUBSET-091 Safety requirements for the technical 

interoperability of ETCS in levels 1 and 2 

2.5.0  

28 Reservert Reliability — availability requirements   

29 UNISIG SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 1.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 UNISIG SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference 

test facility 

2.0.2  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification 7  

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements specification 15  

34 A11T6001 12 (MORANE) Radio transmission FFFIS for 

EuroRadio 

12  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c UNISIG SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b UNISIG SUBSET-076-5-

2 

Test cases related to features 2.3.1  

37 c UNISIG SUBSET-076-6-

3 

Test sequences 2.3.1  

37 d UNISIG SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 1.0.2  
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Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 UNISIG SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio conformance requirements 2.3.0  

40 UNISIG SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety layer 2.3.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 UNISIG SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 2.2.2  

44 Reservert Odometry FIS   

45 UNISIG SUBSET-101 Interface ‘K’ specification 1.0.0  

46 UNISIG SUBSET-100 Interface ‘G’ specification 1.0.1  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment GSM-R   

49 UNISIG SUBSET-059 Performance requirements for STM 2.1.1  

50 UNISIG SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.0.0  

51 Reservert Ergonomic aspects of the DMI   

52 UNISIG SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 2.1.1  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 Bevisst strøket    

61 Bevisst strøket    

62 Reservert 

UNISIG SUBSET-099 

RBC-RBC Test specification for safe 

communication interface 

  

63 UNISIG SUBSET-098 RBC-RBC Safe communication interface 1.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communication 

(GSM); Requirements for GSM operation on 

railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TR 102 281 Detailed requirements for GSM operation on 

railways 

1.0.0 Merknad 3 

66 (MORANE) A 01 T  

0004 1 

ASCI Options for Interoperability 1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 4.1  
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Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; Usage of the 

UUIE for GSM operation on railways 

1.1.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High-Priority Calls 4  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High-Priority Calls 4  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to 

Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to 

Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS track-side and other 

subsystems 

1.0  

78 Reservert Safety requirements for ETCS DMI functions   

Merknad 1:  Bare funksjonsbeskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke grensesnittets 

tekniske kjennetegn. 

Merknad 2:  Spesifikasjonene oppført i nr. 2.1 i EN 301 515, er obligatoriske. 

Merknad 3:  Endringsanmodningene (CR) oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, er obligatoriske. 

Tabell A 3 

Liste over obligatoriske standarder 

Standardene oppført i tabellen nedenfor skal anvendes i sertifiseringsprosessen, med forbehold for bestemmelsene i 

kapittel 4 og 6 i denne TSI-en. 

Nr. Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon 

A1 EN 50126 Jernbaneapplikasjoner — Spesifikasjon og demonstrasjon av 

pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 

1999 

A2 EN 50128 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosessystemer — Programvare for kontroll- og 

beskyttelsessystemer for jernbane 

2001 

A3 EN 50129 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosessystemer — Sikkerhet i forbindelse med elektroniske 

systemer for signallering 

2003 

A4 EN 50159-1 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosess-utstyr — Del 1 

2001 

A5 EN 50159-2 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosess-utstyr — Del 2: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i 

åpnede transmisjonssystemer 

2001 
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VEDLEGG B 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG C 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG D 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG E 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG F 

Bevisst strøket 

 ______  
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VEDLEGG G 

ÅPNE PUNKTER 

Åpent punkt Merknader 

Bremsing Dette åpne punktet vil bli løst ved ERTMS/ETCS-

basisversjon 3. Den harmoniserte bremsemodellen er 

allerede tatt med for informasjonsformål i vedlegg A 

tabell A 2 indeks 15. 

Indeks 28, tilgjengelighet Hyppig forekomst av driftsforstyrrelser som skyldes feil i 

utstyret for styring, kontroll og signal, vil svekke 

systemets sikkerhet. For å unngå dette skal minstekravene 

til pålitelighet/tilgjengelighet angis. 

Indeks 78, sikkerhetskrav for funksjoner i grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

Dette åpne punktet er knyttet til grensesnittet mellom 

ETCS-utstyret om bord og lokomotivføreren, dvs. feil 

ved visning av informasjon og ved inntasting av data og 

kommandoer  

Indeks 51, ergonomiske aspekter ved grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin 

Dette åpne punktet vil bli løst ved ERTMS/ETCS-

basisversjon 3. En spesifikasjon for informasjonsformål 

finnes allerede. 

Minste hjuldiameter ved hastighet over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Minste akselavstand ved hastighet over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Område mellom hjul uten komponenter av metall eller 

induktivt materiale 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner 

Kjennetegn ved sand som legges ut på spor Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kjøretøyets metallmasse Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kombinasjon av egenskaper hos rullende materiell med 

sikte på tilstrekkelig dynamisk impedans ved skifting 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetiske interferenser (kjørestrøm) Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetiske interferenser (elektromagnetiske 

felter) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for andre kraftsystemer enn 

likestrøm 

Likestrøms- og lavfrekvenskomponenter i forbindelse 

med kjørestrøm 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Bruk av magnetbremser/virvelstrømsbremser. Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

 


