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KOMMISJONSVEDTAK

Nr. 38/143

2013/EØS/38/29

av 11. august 2006
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Drift og
trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(*)
[meddelt under nummer K(2006) 3593]
(2006/920/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Utkastet til TSI ble fulgt av en presentasjonsrapport som
inneholder en nytte- og kostnadsanalyse som fastsatt i
direktivets artikkel 6 nr. 5.

6)

På bakgrunn av presentasjonsrapporten er utkastet til
TSI gjennomgått av komiteen nedsatt ved rådsdirektiv
96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(2),
og som det vises til i artikkel 21 i direktiv 2001/16/EF.

7)

I sin nåværende versjon dekker ikke TSI-en fullt ut alle
sider ved samtrafikkevnen, og de punktene som ikke er
behandlet, klassifiseres som «Åpne punkter» i vedlegg
U til TSI-en. Ettersom verifiseringen av samtrafikkevnen
i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2001/16/
EF skal fastsettes ved henvisning til kravene i TSIene, er det nødvendig å fastsette hvilke vilkår som skal
oppfylles i overgangsperioden mellom offentliggjøringen
av dette vedtak og den fullstendige gjennomføringen
av vedlagte TSI utover dem som er uttrykkelig angitt i
vedlagte TSI. Medlemsstatene skal derfor underrette de
andre medlemsstatene og Kommisjonen om relevante
nasjonale tekniske regler som de anvender for å oppnå
samtrafikkevne og for å oppfylle de grunnleggende
kravene i direktiv 2001/16/EF, hvilke organer de
utpeker for å gjennomføre framgangsmåten for
samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet,
og hvilke framgangsmåter de bruker for å verifisere
delsystemenes samtrafikkevne i henhold til artikkel 16
nr. 2 i direktiv 2001/16/EF. Kommisjonen skal analysere
de opplysningene som medlemsstatene har oversendt, og
den skal eventuelt drøfte behovet for å treffe ytterligere
tiltak med komiteen.

(2)

EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/50/EF.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/
EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog(1), særlig artikkel
6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I samsvar med artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2001/16/
EF er det transeuropeiske jernbanesystemet for
konvensjonelle tog inndelt i strukturelle eller funksjonelle
delsystemer.

2)

I samsvar med direktivets artikkel 23 nr. 1 skal det for
delsystemet «Drift og trafikkstyring» utarbeides en
teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI).

3)

Første trinn for å utarbeide en TSI er at Den europeiske
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet
(AEIF), som er utpekt til å være det felles representative
organet, lager et utkast til en TSI.

4)

AEIF har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til en TSI
til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i samsvar med
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF. De grunnleggende
parametrene fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i nevnte direktiv er
blitt drøftet innenfor rammen av vedlagte TSI.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2008 av 25. april 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 52, 21.8.2008, s. 23.
(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 2004/50/EF
(EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114). Rettet i EUT L 220 av 21.6.2004, s. 40).
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8)

9)
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Den aktuelle TSI-en skal ikke pålegge bruk av bestemte
teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette
er strengt nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
TSI-en er basert på den beste sakkunnskapen som forelå
på det tidspunktet da det aktuelle utkastet ble utarbeidet.
Den teknologiske utviklingen eller driftsmessige,
sikkerhetsmessige eller samfunnsmessige krav kan
gjøre det nødvendig å endre eller utfylle denne TSI-en.
Om nødvendig vil det i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i
direktiv 2001/16/EF bli igangsatt en framgangsmåte for
gjennomgåelse eller ajourføring.

10) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet
erfaring bør vedlagte TSI revideres regelmessig.
11) Når det framlegges forslag om nyskapende løsninger,
skal produsenten eller oppdragsgiveren opplyse om
hvordan de avviker fra det aktuelle avsnittet i TSI-en.
Det europeiske jernbanebyrå skal til slutt fastsette de
relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for
løsningen og utarbeide vurderingsmetoder.
12) Gjennomføringen av vedlagte TSI og hvordan den skal
oppfylle kravene i de relevante avsnittene i TSI-en skal
fastsettes i samsvar med en gjennomføringsplan som
hver medlemsstat skal utarbeide for de jernbanelinjene
de har ansvaret for. Kommisjonen skal analysere de
opplysningene som medlemsstatene har oversendt, og
den skal eventuelt drøfte behovet for å treffe ytterligere
tiltak med komiteen.
13) For øyeblikket reguleres jernbanetrafikken av gjeldende
nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller internasjonale
avtaler. Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer
nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne.
Kommisjonen må derfor undersøke disse avtalene for å
avgjøre om TSI-en i dette vedtak bør revideres som følge
av dette.
14) Bestemmelsene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 96/48/
EF —
GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
En teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (heretter kalt
«TSI») som gjelder delsystemet «Drift og trafikkstyring» i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, er vedtatt av
Kommisjonen.
TSI-en er beskrevet i vedlegget til dette vedtak.
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TSI-en får anvendelse på delsystemet «Drift og trafikkstyring»
som beskrevet i nr. 2.4 i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.
Artikkel 2
1. For de punktene som er klassifisert som «Åpne punkter» i
vedlegg U til TSI-en, er de kravene som skal være oppfylt ved
verifiseringen av samtrafikkevnen i henhold til artikkel 16 nr. 2
i direktiv 2001/16/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i
bruk i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av
det delsystemet som er omfattet av dette vedtak.
2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at dette
vedtak er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om følgende:
a) en liste over de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1,
b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll
som vil bli benyttet ved anvendelse av disse reglene,
c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre nevnte
framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll.
Artikkel 3
Medlemsstatene skal, innen seks måneder etter at vedlagte
TSI er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om følgende
avtaletyper:
a) nasjonale,
bilaterale
eller
multilaterale
avtaler
mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller
infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller
midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av at den
aktuelle jernbanetransporten har en svært spesifikk eller
lokal karakter,
b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak,
infrastrukturforvaltninger eller medlemsstater som
medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,
c) internasjonale avtaler mellom en eller flere medlemsstater
og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller
infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett
jernbaneforetak eller én infrastrukturforvaltning fra en
tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional
samtrafikkevne.
Artikkel 4
Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan
for TSI-en i henhold til kriteriene angitt i kapittel 7 i vedlegget.
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De skal, senest ett år etter at dette vedtak er trådt i kraft,
oversende denne gjennomføringsplanen til de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen.

Nr. 38/145

Artikkel 6
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 11. august 2006.

Artikkel 5

For Kommisjonen
Jacques BARROT

Dette vedtak trer i kraft seks måneder etter at det er meddelt.

Visepresident
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TEKNISK SPESIFIKASJON FOR SAMTRAFIKKEVNE
DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»
1.

INNLEDNING

1.1.

TEKNISK VIRKEOMRÅDE
Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Drift og trafikkstyring», som er oppført i listen i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.
Ytterligere opplysninger om dette delsystemet finnes i kapittel 2.

1.2.

GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE
Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som beskrevet i vedlegg I
til direktiv 2001/16/EF.
Innholdet i denne TSI-en
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF omfatter denne TSI-en følgende:
a) den angir det tilsiktede virkeområdet for delsystemet «Drift og trafikkstyring» — kapittel 2,
b) den fastsetter grunnleggende krav for det aktuelle delsystemet og delsystemets grensesnitt mot andre delsystemer — kapittel 3,
c) den fastsetter funksjonelle og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt mot andre delsystemer skal oppfylle. Om
nødvendig kan disse spesifikasjonene variere avhengig av delsystemets bruk, f.eks. avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer,
knutepunkter og/eller rullende materiell som fastsatt i direktivets vedlegg I — kapittel 4,
d) den angir hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som er omfattet av europeiske spesifikasjoner, herunder europeiske standarder,
som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog — kapittel 5,
e) den angir, i hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som gjelder for samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet.
Dette omfatter særlig de modulene som er definert i rådsbeslutning 93/465/EØF, eller eventuelt de særlige framgangsmåtene som
skal benyttes for enten samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter, samt EF-verifiseringen av
delsystemer. Dersom det finnes dokumenter som kan være nyttige for å støtte gjennomføringen av denne TSI-en, er de angitt —
kapittel 6,
f)

den angir strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de fasene som skal sluttføres for å oppnå en
gradvis overgang fra nåværende til endelig situasjon, der samsvar med TSI-en er normen — kapittel 7,

g) den angir hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves av det berørte personalet og hvilke vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
som skal oppfylles under arbeidet med drift og vedlikehold av det aktuelle delsystemet, samt vilkår for gjennomføringen av TSI-en
— kapittel 4.
Det kan dessuten i samsvar med artikkel 5 nr. 5 fastsettes bestemmelser om særlige tilfeller for hver TSI, og dette er angitt i kapittel 7.
I kapittel 4 omfatter denne TSI-en også særlige drifts- og vedlikeholdsregler for virkeområdet angitt i nr. 1.1. og 1.2 ovenfor.

2.

DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1.

DELSYSTEM
Delsystemet «Drift og trafikkstyring» er definert i nr. 2.4 i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.
Det omfatter særlig:
–

«Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, både under normal og
redusert drift, herunder særlig framføring av tog, trafikkplanlegging og -styring.

–

De samlede faglige kvalifikasjoner som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene»
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VIRKEOMRÅDE
Virkeområdet for denne TSI-en er delsystemet «Drift og trafikkstyring», som ivaretas av infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak, og
som omhandler drift av tog på jernbanelinjene i det transeuropeiske nettet for konvensjonelle tog.

Spesifikasjonene fastsatt i TSI-en for drift og trafikkstyring kan brukes som en veiledning for drift av togene, selv om de ikke omfattes av
virkeområdet for denne TSI-en.

2.2.1.

PERSONALE OG TOG
Nr. 4.6 og 4.7 får anvendelse på personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver som å framføre et tog eller arbeide om bord på et tog,
når dette innebærer å krysse en eller flere grenser mellom stater og å arbeide utenfor det eller de områdene som angis som «grense» i
nettveiledningen til en infrastrukturforvaltning, og som omfattes av dennes sikkerhetsgodkjenning.
En ansatt anses ikke for å passere en grense dersom vedkommende utelukkende arbeider innenfor de «grense»-områdene som er beskrevet
ovenfor.
For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver som å sende av gårde tog og gi tillatelse til togbevegelser, gjelder gjensidig
anerkjennelse mellom statene av faglige kvalifikasjoner og vilkår for helse og sikkerhet.
For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i tilknytning til siste klargjøring av et tog før det krysser en eller flere grenser,
og som arbeider utenfor det eller de «grense»-områdene som er beskrevet ovenfor, får nr. 4.6 anvendelse med gjensidig anerkjennelse
av vilkår for helse og sikkerhet mellom medlemsstatene. Et tog anses ikke for å inngå i en tjeneste over landegrensene dersom alle
kjøretøyene i toget utelukkende krysser landegrensen, men ikke den eller de «grense»-områdene som er beskrevet ovenfor.
Dette kan sammenfattes i tabellene nedenfor:
Personale som arbeider om bord på tog som krysser landegrensene og fortsetter utover grenseområdet

Oppgave

Faglige kvalifikasjoner

Medisinske krav

Framfører et tog og arbeider om bord på
et tog

4.6

4.7

Gir tillatelse til togbevegelser

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Klargjør tog

4.6

Gjensidig anerkjennelse

Sender av gårde tog

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Personale som arbeider om bord på tog som ikke krysser landegrensene, eller som utelukkende kjører til grenseområder

Oppgave

Faglige kvalifikasjoner

Medisinske krav

Framfører et tog og arbeider om bord på
et tog

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Gir tillatelse til togbevegelser

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Klargjør tog

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Sender av gårde tog

Gjensidig anerkjennelse

Gjensidig anerkjennelse

Når disse tabellene leses, er det viktig å bemerke at den kommunikasjonsprotokollen som er beskrevet i kapittel 4.2.1, er et obligatorisk
krav.
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DRIFTSPRINSIPPER
De europeiske infrastrukturene er utformet på ulik måte og bygger på ulike prinsipper, og det forklarer til dels at det finnes ulike regler og
framgangsmåter som ofte bare kan utlignes gjennom store investeringer.
Derfor er det overordnede formålet med nåværende versjon av denne TSI-en, som er den første siden direktiv 2001/16/EF trådte i kraft,
ikke å skape en enhetlig europeisk regelbok for drift og trafikkstyring av konvensjonelle tog. De reglene og framgangsmåtene som
imidlertid kan anvendes for å tillate enhetlig drift av nye strukturelle delsystemer som skal inngå i det transeuropeiske nett, særlig de
reglene og framgangsmåtene som er direkte knyttet til driften av et nytt system for styring, kontroll og signal, skal være identiske i
identiske situasjoner.
Innledningsvis har denne TSI-en bare omfattet de elementene (som angitt i kapittel 4) av delsystemet «Drift og trafikkstyring» for
konvensjonelle tog der det først og fremst finnes driftsmessige grensesnitt mellom jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger,
eller der det særlig er mulig å fremme samtrafikkevne. I den forbindelse er det tatt behørig hensyn til kravene i direktiv 2004/49/EF
(jernbanesikkerhetsdirektivet).
Når det foreligger nærmere driftsregler for European Railway Traffic Management System (ERTMS), vil de bli innført i vedleggene
(A1 for ERTMS/ETCS og A2 for ERTMS/GSMR) til denne TSI-en. Vedlegg A1 er inntil videre bare å regne som veiledende og ikke
obligatorisk, ettersom reglene ikke er sluttbehandlet.

2.2.3.

ANVENDELSE PÅ EKSISTERENDE KJØRETØYER OG INFRASTRUKTUR
De fleste kravene i denne TSI-en er knyttet til prosesser og framgangsmåter, men noen er også knyttet til fysiske komponenter, tog og
kjøretøyer som er viktige for driften.
Prosjekteringskriteriene for disse komponentene er beskrevet i de TSI-ene som omfatter andre delsystemer, for eksempel rullende
materiell. I TSI-en for drift og trafikkstyring er søkelyset rettet mot komponentenes driftsmessige funksjoner.
I slike tilfeller er det akseptert at det medfører kostnader å skulle endre eksisterende rullende materiell/infrastruktur for å kunne oppfylle
alle kravene i denne TSI-en. De aktuelle kravene gjelder derfor bare for nye komponenter eller dersom komponentene skal opprustes eller
fornyes, og der det er nødvendig med en ny tillatelse for ibruktaking i henhold til artikkel 14.3 i direktiv 2001/16/EF.

2.3.

FORBINDELSEN MELLOM DENNE TSI-EN OG DIREKTIV 2004/49/EF
Selv om denne TSI-en bygger på direktiv 2001/16/EF (samtrafikkdirektivet), omhandler den krav som er nært knyttet til driftsmetoder
og -prosesser som infrastrukturforvaltningen eller jernbaneforetaket må oppfylle når de søker om et sikkerhetssertifikat i henhold til
direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet).

3.

GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1.

SAMSVAR MED GRUNNLEGGENDE KRAV
I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF skal det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, delsystemene og
samtrafikkomponentene oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktivet.

3.2.

GRUNNLEGGENDE KRAV — OVERSIKT
De grunnleggende kravene omfatter
–

sikkerhet,

–

pålitelighet og tilgjengelighet,

–

helse,

–

miljøvern,

–

teknisk forenlighet.

I henhold til direktiv 2001/16/EF kan de grunnleggende kravene gjelde generelt for hele det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog, eller særskilt for hvert delsystem og dets komponenter.
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SÆRLIGE ASPEKTER SOM BERØRER DISSE KRAVENE
De allmenne kravenes relevans for delsystemet «Drift og trafikkstyring» fastsettes på følgende måte:

3.3.1.

SIKKERHET
I samsvar med vedlegg III til direktiv 2001/16/EF gjelder følgende sikkerhetsrelaterte grunnleggende krav for delsystemet «Drift og
trafikkstyring»:
Grunnleggende krav 1.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig komponenter som
medvirker ved togtrafikken, skal garantere at sikkerhetsnivået tilsvarer de målene som er fastsatt for nettet, også under spesifiserte forhold
der det inntreffer svikt.»
Når det gjelder delsystemet «Drift og trafikkstyring», tas dette grunnleggende kravet opp gjennom spesifikasjonene i avsnittet om «togets
synlighet» (nr. 4.2.2.1 og 4.3) og «togets hørbarhet» i nr. 4.2.2.2 og 4.3.
Grunnleggende krav 1.1.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Parametrene for kontakten mellom hjul og skinner må oppfylle de krav til kjørestabilitet som er nødvendige for å garantere sikker trafikk
ved høyeste tillatte hastighet.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grunnleggende krav 1.1.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«De anvendte komponentene må kunne motstå alle vanlige og uvanlige spesifiserte påkjenninger under hele sin brukstid. Det må med
egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på sikkerheten.»
Når det gjelder delsystemet «Drift og trafikkstyring», tas dette grunnleggende kravet opp gjennom spesifikasjonene i avsnittet om «togets
synlighet» (nr. 4.2.2.1 og 4.3).
Grunnleggende krav 1.1.4 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Ved planleggingen av faste anlegg og rullende materiell og valg av materialer må det tas sikte på å begrense utvikling, spredning og
skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grunnleggende krav 1.1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene må være slik utformet at brukssikkerheten ikke svekkes og at brukernes helse
og sikkerhet ikke settes i fare dersom innretningene brukes på en forutsigbar måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».

3.3.2.

PÅLITELIGHET OG TILGJENGELIGHET
Grunnleggende krav 1.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Tilsyn med og vedlikehold av faste anlegg og rullende materiell som er en del av togtrafikken, skal tilrettelegges og foretas på en slik
måte og med en slik hyppighet at komponentene kan opprettholde sin funksjonsevne under de angitte forhold.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».

3.3.3.

HELSE
Grunnleggende krav 1.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem, skal ikke brukes i tog og
jernbaneinfrastrukturer.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
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Grunnleggende krav 1.3.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Slike materialer må velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass begrenses, særlig i tilfelle
brann.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».

3.3.4.

MILJØVERN
Grunnleggende krav 1.4.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Miljøvirkningene av byggingen og driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må vurderes og tas i betraktning
på systemets planleggingstrinn i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grunnleggende krav 1.4.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Materialene som brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer må hindre utslipp av miljøskadelig og farlig røyk eller gass, særlig i tilfelle
brann.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grunnleggende krav 1.4.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Det rullende materiell og energiforsyningssystemene må utformes og framstilles på en slik måte at de er elektromagnetisk kompatible
med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for interferens.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grunnleggende krav 1.4.4 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Ved driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må lovfestede støygrenser overholdes».
Dette grunnleggende kravet behandles først og fremst i TSI-en for støy, og delsystemet «Drift og trafikkstyring» omhandler visse deler i
nr. 4.2.2.2 og 4.3 med hensyn til «togets hørbarhet».
Grunnleggende krav 1.4.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må ikke ved normal vedlikeholdsstand forårsake et vibrasjonsnivå
i grunnen som er uakseptabelt for virksomhet og miljø nær infrastrukturen.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».

3.3.5.

TEKNISK FORENLIGHET
Grunnleggende krav 1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper må være innbyrdes forenlige, og må dessuten være forenlige med de
tekniske egenskapene til de tog som skal brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
Dersom det i visse deler av nettet viser seg vanskelig å overholde disse spesifikasjonene, kan det iverksettes midlertidige løsninger som
sikrer framtidig forenlighet.»
Dette grunnleggende kravet er ikke relevant for delsystemet «Drift og trafikkstyring».

27.6.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.4.

ASPEKTER SOM SÆRLIG BERØRER DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

3.4.1.

SIKKERHET

Nr. 38/157

Grunnleggende krav 2.6.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til togførerne, togpersonalet og til kontrollsentrenes personale må være av
en slik art at sikker drift kan garanteres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over landegrensene, skal
tas i betraktning.
Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og kvalifikasjoner samt
kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og vedlikeholdssentrene må være av en slik art at de garanterer
et høyt sikkerhetsnivå.»
Dette grunnleggende kravet behandles i følgende avsnitt i denne spesifikasjonen:

3.4.2.

–

Identifikasjon av kjøretøy (nr. 4.2.2.3)

–

Bremsing av toget (nr. 4.2.2.6)

–

Togsammensetning (nr. 4.2.2.5)

–

Lasting av godsvogner (nr. 4.2.2.4)

–

Sikre at toget er i driftsferdig stand (nr. 4.2.2.7)

–

Togets synlighet (nr. 4.2.2.1 og 4.3)

–

Togets hørbarhet (nr. 4.2.2.2 og 4.3)

–

Togavgang (nr. 4.2.3.3)

–

Trafikkstyring (nr. 4.2.3.4)

–

Signalers synlighet og dødmannsfunksjonen (nr. 4.3)

–

Sikkerhetsrelatert kommunikasjon (nr. 4.2.1.5 og 4.6)

–

Dokumentasjon for lokomotivførere (nr. 4.2.1.2)

–

Dokumentasjon for annet personale i jernbaneforetak enn lokomotivførere (nr. 4.2.1.3)

–

Dokumentasjon til infrastrukturforvaltningens personale som gir tillatelse til togbevegelser (nr. 4.2.1.4)

–

Driftsforstyrrelser (nr. 4.2.3.6)

–

Håndtering av nødssituasjoner (nr. 4.2.3.7)

–

Driftsregler for ERTMS (nr. 4.4)

–

Faglige kvalifikasjoner (nr. 4.6)

–

Helse- og sikkerhetsvilkår (nr. 4.7)

PÅLITELIGHET OG TILGJENGELIGHET
Grunnleggende krav 2.6.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og kvalifikasjoner samt
kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og vedlikeholdssentrene må være av en slik art at de garanterer
et høyt nivå for systemets pålitelighet og disponibilitet.»
Dette grunnleggende kravet behandles i følgende avsnitt i denne spesifikasjonen:
–

Togsammensetning (nr. 4.2.2.5)

–

Sikre at toget er i driftsferdig stand (nr. 4.2.2.7)
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–

Trafikkstyring (nr. 4.2.3.4)

–

Sikkerhetsrelatert kommunikasjon (nr. 4.2.1.5)

–

Driftsforstyrrelser (nr. 4.2.3.6)

–

Håndtering av nødssituasjoner (nr. 4.2.3.7)

–

Faglige kvalifikasjoner (nr. 4.6)

–

Helse- og sikkerhetsvilkår (nr. 4.7)
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TEKNISK FORENLIGHET
Grunnleggende krav 2.6.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:
«Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til togførerne, togpersonalet og til trafikkstyringspersonalet må være av en
slik art at effektiv drift av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog kan garanteres, idet de ulike kravene som gjelder for
innenlands trafikk og for trafikk over landegrensene, tas i betraktning.»
Dette grunnleggende kravet behandles i følgende avsnitt i denne spesifikasjonen:
–

Identifikasjon av kjøretøy (nr. 4.2.2.3)

–

Bremsing av toget (nr. 4.2.2.6)

–

Togsammensetning (nr. 4.2.2.5)

–

Lasting av godsvogner (nr. 4.2.2.4)

–

Sikkerhetsrelatert kommunikasjon (nr. 4.2.1.5)

–

Driftsforstyrrelser (nr. 4.2.3.6)

–

Håndtering av nødssituasjoner (nr. 4.2.3.7)

4.

BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET

4.1.

INNLEDNING
Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som direktiv 2001/16/EF får anvendelse på, og som delsystemet «Drift
og trafikkstyring» er en del av, er et integrert system der samsvar må kontrolleres. Samsvaret skal særlig kontrolleres med hensyn til
delsystemets spesifikasjoner, delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, samt med hensyn til driftsreglene.
Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, omfatter delsystemet «Drift og trafikkstyring», som beskrevet i nr. 2.2, bare de
delene som er angitt i avsnittet nedenfor.
I samsvar med direktiv 2001/14/EF har infrastrukturforvaltningen det overordnede ansvaret for å formulere alle de relevante kravene
som togene skal oppfylle for å oppnå tillatelse for framføring på sitt nett, idet det tas hensyn til de geografiske særpregene på de enkelte
jernbanelinjene, samt de funksjonelle og de tekniske spesifikasjonene som angis nedenfor.

4.2.

FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR DELSYSTEMET
Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for delsystemet «Drift og trafikkstyring» omfatter følgende:
–

spesifikasjoner for personalet

–

spesifikasjoner for tog

–

spesifikasjoner for togdrift
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4.2.1.

SPESIFIKASJONER FOR PERSONALET

4.2.1.1.

Allmenne krav

Nr. 38/159

Dette avsnittet omhandler personale som bidrar i driften av delsystemet ved å utføre sikkerhetskritiske oppgaver der det er et direkte
grensesnitt mellom et jernbaneforetak og en infrastrukturforvaltning.
–

–

Personale i jernbaneforetak
–

som har som oppgave å framføre tog (heretter kalt «lokomotivfører»), og som utgjør en del av «togpersonalet»,

–

som utfører oppgaver om bord (utover togframføring), og som utgjør en del av «togpersonalet»,

–

som klargjør togene.

Personalet i infrastrukturforvaltningen som har som oppgave å gi tillatelse til togbevegelser

De områdene som omfattes, er:
–

dokumentasjon

–

kommunikasjon

samt innenfor det virkeområdet som er beskrevet i nr. 2.2 i denne TSI-en:

4.2.1.2.

–

kvalifikasjoner (se nr. 4.6 og vedlegg H, J og L),

–

helse- og sikkerhetsvilkår (se nr. 4.7).

Dokumentasjon for lokomotivførere
Jernbaneforetakene som har ansvaret for togdriften, skal gi lokomotivføreren alle de opplysningene som er nødvendige for at vedkommende
skal kunne utføre sine oppgaver.
Disse opplysningene skal ta hensyn til alle nødvendige elementer som gjelder drift under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og
nødssituasjoner på de jernbanestrekningene som skal trafikkeres, og det rullende materiellet som skal brukes på disse jernbanestrekningene.

4.2.1.2.1.

Regelbok
Alle de framgangsmåtene som lokomotivføreren må kjenne til, skal samles i et skriftlig eller elektronisk dokument som kalles
Lokomotivførers regelbok.
Lokomotivførers regelbok skal angi kravene til samtlige jernbanestrekninger som trafikkeres, og til det rullende materiellet som blir brukt
på disse jernbanestrekningene i situasjoner med normal drift, ved driftsforstyrrelser samt i nødssituasjoner som lokomotivføreren kan
utsettes for.
Lokomotivførers regelbok skal dekke to ulike aspekter:
–

ett som beskriver det settet med felles regler og framgangsmåter som gjelder for hele det transeuropeiske nettet (idet det tas hensyn
til vedlegg A, B og C),

–

et annet som beskriver alle nødvendige regler og framgangsmåter som gjelder særskilt for hver infrastrukturforvaltning.

Regelboken skal omfatte framgangsmåter som minst dekker følgende aspekter:
–

Personalets sikkerhet og trygghet

–

Styring, kontroll og signal

–

Drift av toget, herunder ved driftsforstyrrelser

–

Motorvogner og rullende materiell

–

Hendelser og ulykker
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Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide dette dokumentet.
Jernbaneforetaket skal presentere Lokomotivførers regelbok i samme format for hele den infrastrukturen som lokomotivføreren skal
arbeide på.
Den skal ha to tillegg:
–

Tillegg 1: Kommunikasjonshåndbok

–

Tillegg 2: Blankettsamling

Jernbaneforetaket skal utarbeide Lokomotivførers regelbok enten på ett av medlemsstatenes språk, eller på det «arbeidsspråket» som
brukes av én av infrastrukturforvaltningene som reglene gjelder for. Dette gjelder ikke for meldinger og blanketter, som skal foreligge på
infrastrukturforvaltningen(e)s «arbeidsspråk».
Prosessen for å utarbeide og ajourføre Lokomotivførers regelbok skal omfatte følgende trinn:
–

infrastrukturforvaltningen (eller den organisasjonen som har ansvaret for å utarbeide driftsreglene), skal gi jernbaneforetaket relevante
opplysninger på infrastrukturforvaltningens «arbeidsspråk»,

–

jernbaneforetaket skal utarbeide det opprinnelige eller ajourførte dokumentet,

–

dersom det språket som jernbaneforetaket velger for Lokomotivførers regelbok, ikke er det språket som de relevante opplysningene
opprinnelig ble framlagt på, skal jernbaneforetaket om nødvendig sørge for at dokumentet blir oversatt.

I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem inneholde en
framgangsmåte for validering for å sikre at innholdet i den dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er fullstendig og
nøyaktig.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem inneholde en framgangsmåte
for validering for å sikre at innholdet i regelboken er fullstendig og nøyaktig.
Vedlegg V gir en beskrivelse av denne prosessen i form av en organisasjonsplan og en oversikt over prosessen.
4.2.1.2.2.

Beskrivelse av jernbanelinjen og relevant utstyr montert langs sporet på de trafikkerte jernbanelinjene
Lokomotivførere skal utstyres med en beskrivelse av jernbanelinjene og tilhørende utstyr montert langs sporet for de jernbanelinjene
som de skal trafikkere, og som er relevant for å kunne framføre toget. Disse opplysningene skal samles i ett dokument som kalles
«strekningsbok» (som enten kan være et tradisjonelt dokument på papir, eller et datamaskinbasert dokument).
Følgende opplysninger skal minst være med:
–

generelle driftsegenskaper,

–

opplysninger om endringer i stigning og fall,

–

detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen.

4.2.1.2.2.1. Utarbeiding av strekningsbok
Strekningsboken skal utarbeides på ett av medlemsstatenes språk som jernbaneforetaket velger, eller på infrastrukturforvaltningens
«arbeidsspråk».
Følgende opplysninger skal være med (listen er ikke uttømmende):
–

generelle driftsegenskaper:
–

signaltype og tilhørende trafikksystem (dobbeltspor, reversibel, venstre- eller høyrekjøring osv.),

–

type strømforsyning,

–

type togradio,
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–

opplysninger om endringer i stigning og fall:
–

–
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verdier for stigning og fall og nøyaktige opplysninger om områder med stigning og fall,

detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen:
–

navn på stasjoner langs jernbanelinjen og viktige anlegg med angivelse av deres beliggenhet,

–

tunneler, herunder med angivelse av beliggenhet, navn, lengde og nærmere opplysninger om gangbaner og nødutganger, samt
angivelse av sikre områder der passasjerer kan evakueres,

–

viktige plasser, f.eks. nøytrale seksjoner,

–

tillatte hastighetsgrenser for hvert spor, herunder eventuelt differensierte hastigheter for visse togtyper,

–

navnet på den organisasjonen som har ansvaret for trafikkstyringen, samt navnet/-ene på områder med trafikkstyring,

–

navn på og områder med togdriftssentraler, f.eks. signalanlegg,

–

identifisering av radiokanaler som skal benyttes.

Strekningsboken skal utarbeides på samme måte for alle de infrastrukturene som tog fra samme jernbaneforetak trafikkerer.
Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide strekningsboken på grunnlag av de opplysningene som infrastrukturforvaltningen(e) legger
fram.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem inneholde en
framgangsmåte for validering for å sikre at innholdet i dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er fullstendig og nøyaktig.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem inneholde en framgangsmåte
for validering for å sikre at innholdet i strekningsboken er fullstendig og nøyaktig.
4.2.1.2.2.2. Opplysninger som er endret
Infrastrukturforvaltningen skal underrette jernbaneforetaket om alle permanente eller midlertidige endringer. Disse endringene skal
jernbaneforetaket samle i et særskilt skriftlig eller elektronisk dokument i samme format for alle de infrastrukturene som tog fra samme
jernbaneforetak trafikkerer.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem inneholde en
framgangsmåte for validering for å sikre at innholdet i dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er fullstendig og nøyaktig.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem inneholde en framgangsmåte
for validering for å sikre at innholdet i de endrede opplysningene er fullstendig og nøyaktig.
4.2.1.2.2.3. Informasjon til lokomotivføreren i sanntid
Framgangsmåten for å underrette lokomotivførerne i sanntid om alle endringer av sikkerhetstiltak på jernbanestrekningen, skal være
definert av den berørte infrastrukturforvaltningen (framgangsmåten skal være entydig ved anvendelse av ERTMS/ETCS).
4.2.1.2.3.

Ruteplaner
Opplysninger i ruteplaner gjør det enklere å oppnå punktlig togdrift og bidrar til tilfredsstillende service.
Jernbaneforetaket skal minst gi lokomotivførerne følgende opplysninger som er nødvendige for å sikre normal togdrift:
–

identifikasjon av toget,

–

togets kjøredager (om nødvendig),

–

stoppesteder og de aktivitetene som skal utføres der,
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–

andre tidsmessige referansepunkter,

–

tidspunkter for ankomst, avgang og passering av disse referansepunktene.
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Disse opplysningene om togdriften, som skal baseres på de opplysningene som infrastrukturforvaltningen har gitt, kan gis enten elektronisk
eller på papir.
Lokomotivføreren skal få disse opplysningen på samme måte for alle de jernbanelinjene som jernbaneforetaket trafikkerer.
4.2.1.2.4.

Rullende materiell
Jernbaneforetaket skal gi lokomotivføreren alle opplysninger som er relevante for driften av det rullende materiellet i situasjoner
med driftsforstyrrelser (f.eks. når tog trenger hjelp). Slik dokumentasjon skal også fokusere på det særskilte grensesnittet mot
infrastrukturforvaltningens personale i disse tilfellene.

4.2.1.3.

Dokumentasjon til annet personale i jernbaneforetak enn lokomotivførere
Jernbaneforetaket skal gi alle sine ansatte (enten de arbeider om bord på toget eller ikke) som utfører sikkerhetskritiske oppgaver, som
medfører direkte grensesnitt mot infrastrukturforvaltningens personale, utstyr eller systemer, de reglene og framgangsmåtene og de
særskilte opplysningene om rullende materiell og jernbanestrekninger som jernbaneforetaket anser som relevante for disse oppgavene.
Slike opplysninger skal kunne anvendes ved både normal drift og driftsforstyrrelser.
For togpersonalet skal strukturen, formatet, innholdet og prosessen for utarbeiding og ajourføring av slike opplysninger baseres på de
spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 4.2.1.2 i denne TSI-en.

4.2.1.4.

Dokumentasjon til infrastrukturforvaltningens personale som gir tillatelse til togbevegelser
Alle de opplysningene som er nødvendige for den sikkerhetsrelaterte kommunikasjonen mellom personale som gir tillatelse til
togbevegelser, og togpersonalet, skal angis i
–

dokumenter som beskriver kommunikasjonsprotokollen (vedlegg C),

–

blankettsamlingen.

Infrastrukturforvaltningen skal utarbeide disse dokumentene på sitt «arbeidsspråk».
4.2.1.5.

Sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet, øvrig personale i jernbaneforetaket og personale som gir tillatelse til
togbevegelser
Det språket som skal brukes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet, øvrig personale i jernbaneforetaket
(definert i vedlegg L) og personale som gir tillatelse til togbevegelser, skal være det «arbeidsspråket» (se ordlisten) som brukes av
infrastrukturforvaltningen på den aktuelle jernbanestrekningen.
Prinsippene for den sikkerhetsrelaterte kommunikasjonen mellom togpersonalet og personale som gir tillatelse til togbevegelser, er angitt
i vedlegg C.
I samsvar med direktiv 2001/14/EF har infrastrukturforvaltningen ansvaret for å offentliggjøre det «arbeidsspråket» som dennes personale
bruker i sitt daglige arbeid.
Dersom imidlertid lokal praksis krever at det brukes et annet språk, påhviler det infrastrukturforvaltningen å fastsette de geografiske
grensene for anvendelsen av dette språket.

4.2.2.

SPESIFIKASJONER FOR TOG

4.2.2.1.

Togets synlighet

4.2.2.1.1.

Allment krav
Jernbaneforetaket skal sikre at togene er utstyrt med innretninger som angir togets for- og bakende.

4.2.2.1.2.

Forende
Jernbaneforetaket skal sikre at et tog som nærmer seg, er fullt synlig og gjenkjennelig ved at det er utstyrt med korrekt utformede tente
hvite frontlys. Dette skal gjøre det mulig å skille mellom et tog som nærmer seg, og veigående kjøretøyer eller andre gjenstander som
beveger seg i nærheten.
Detaljerte spesifikasjoner finnes i nr. 4.3.3.4.1.
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Bakende
Disse kravene er angitt i vedlegg S.

4.2.2.2.

Togets hørbarhet

4.2.2.2.1.

Allment krav
Jernbaneforetakene skal sikre at togene er utstyrt med en togfløyte som angir at et tog nærmer seg.

4.2.2.2.2.

Betjening
Det skal være mulig å betjene togfløyten fra alle førerposisjoner.

4.2.2.3.

Identifikasjon av kjøretøy
Hvert kjøretøy skal ha et identifikasjonsnummer som gjør at det skiller seg ut fra alle andre kjøretøyer. Dette nummeret skal være godt
synlig minst på hver langside av kjøretøyet.
Det skal også være mulig å identifisere kjøretøyets driftsmessige begrensninger.
Ytterligere krav er angitt i vedlegg P.

4.2.2.4.

Lasting av godsvogner
Jernbaneforetakene skal sikre at kjøretøyer lastes på en sikker og forsvarlig måte, og at det er slik lastet under hele reisen, idet det tas
hensyn til følgende:

4.2.2.4.1.

Vektfordeling
Kjøretøyene skal lastes slik at lasten fordeles jevnt på samtlige aksler. Dersom dette ikke er mulig med hensyn til størrelsen eller formen
på en bestemt last, skal jernbaneforetaket transportere lasten på særlige vilkår under hele reisen.

4.2.2.4.2.

Aksellast
Jernbaneforetaket skal sikre at kjøretøyer ikke er lastet slik at de overstiger grensene for aksellasten. De skal også sikre at kjøretøyer ikke
er lastet slik at de overstiger grensene for aksellasten på noen del av den planlagte jernbanestrekningen (med mindre den eller de berørte
infrastrukturforvaltningene har gitt tillatelse til togbevegelsen).

4.2.2.4.3.

Sikring av last
Jernbaneforetakene skal sikre at lasten og eventuelt ubrukt lastsikringsutstyr på eller i kjøretøyene er forsvarlig sikret for å forhindre
unødvendige bevegelser under reisen.

4.2.2.4.4.

Kinematisk profil
Den kinematiske profilen for hvert kjøretøy (herunder eventuell last) i toget skal ikke overskride de høyeste grensene som gjelder for det
aktuelle strekningsavsnittet.

4.2.2.4.5.

Tildekking av last
Jernbaneforetakene skal sikre at det materialet som benyttes til tildekking av lasten på et kjøretøy, er forsvarlig festet til kjøretøyet eller
lasten. Tildekkingen skal være framstilt av materialer som egner seg for å dekke til den aktuelle lasten med henblikk på de kreftene den
vil kunne utsettes for under reisen.

4.2.2.5.

Togsammensetning
Jernbaneforetaket skal definere de reglene og de framgangsmåtene som personalet skal overholde for å sikre at toget oppfyller kravene
til det tildelte ruteleiet.
Kravene til togsammensetningen skal ta hensyn til følgende forhold:
–

kjøretøyene
–

alle kjøretøyer i toget skal oppfylle alle krav som gjelder for de jernbanestrekningene som toget skal trafikkere,

–

alle kjøretøyer i toget skal kunne framføres med høyest mulig hastighet ut fra oppsatt ruteplan,
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–

–

–

–

kombinasjonen av kjøretøyer som utgjør et tog, skal være i samsvar med de tekniske begrensningene som gjelder for den aktuelle
jernbanestrekningen, og skal ikke overskride den største lengden som er tillatt på avsendelses- og mottakerstasjonene,

–

jernbaneforetaket er ansvarlig for å sikre at toget teknisk sett er i stand til og klarer å gjennomføre den planlagte reisen,

vekt og aksellast
togets vekt skal ikke overskride høyeste tillatte vekt som gjelder for strekningsavsnittet, koplingenes styrke, trekkraften og andre
relevante togegenskaper. Grensene for aksellast skal overholdes,

togets høyeste hastighet
–

–

alle kjøretøyer i toget skal være vedlikeholdt innenfor sine fastsatte intervaller, og disse intervallene skal heller ikke overskrides
under den planlagte reisen (verken når det gjelder tid eller avstand),

toget

–

–
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ved beregning av den høyeste hastigheten toget kan framføres med, skal det tas hensyn til eventuelle begrensninger for den eller
de aktuelle jernbanestrekningene, bremseevnen, aksellasten og kjøretøytypen,

den kinematiske profilen
–

den kinematiske profilen for hvert kjøretøy (herunder eventuell last) i toget skal ikke overskride de høyeste grensene som gjelder
for det aktuelle strekningsavsnittet.

Det kan være behov for eller pålegges ytterligere begrensninger på grunn av et bestemt togs bremsesystem eller trekkraft.
Togsammensetningen skal beskrives i et harmonisert togsammensetningsdokument (se vedlegg U)
4.2.2.6.

Bremsing av toget

4.2.2.6.1.

Minstekrav til bremsesystemet
Alle kjøretøyer i et tog skal være tilknyttet det gjennomgående automatiske bremsesystemet som er beskrevet i TSI-en for rullende
materiell.
Forreste og siste kjøretøy i toget (herunder alle motorvogner) skal ha den automatiske bremsen aktivert.
Dersom toget ved et uhell blir delt i to, skal de to adskilte delene automatisk bringes til stopp ved maksimal aktivering av bremsene.

4.2.2.6.2.

Bremseevne
Infrastrukturforvaltningen skal velge mellom
–

å gi jernbaneforetaket de opplysningene som er nødvendige for å beregne den bremseevnen som kreves på den eller de aktuelle
jernbanestrekningene, herunder opplysninger om hvilke bremsesystemer som er tillatt, og deres vilkår for anvendelse, eller

–

å angi den faktiske bremseevnen som kreves.

Jernbaneforetaket skal dele ut bremseregler som deres personale skal følge, for å sikre at toget har tilstrekkelig bremseevne.
De opplysningene som jernbaneforetaket trenger for å beregne den bremseevnen som togene deres må ha for å kunne stanse og stå stille,
skal ta hensyn til geografiske forhold på alle de aktuelle jernbanestrekningene, tildelte ruteleier og utviklingen av ERTMS/ETCS.
Ytterligere krav er angitt i vedlegg T.
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Jernbaneforetaket skal definere en prosess for å sikre at alt sikkerhetsrelatert utstyr om bord på toget fungerer helt som det skal, og at det
er sikkert å framføre toget.
Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen om alle endringer av togets egenskaper som vil kunne påvirke togets yteevne,
eller alle endringer som kan påvirke togets evne til å benytte det tildelte ruteleiet.
Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal definere og ajourføre vilkårene og framgangsmåtene for togframføring ved
driftsforstyrrelser.
4.2.2.7.2.

Nødvendige data
De dataene som kreves for sikker og effektiv drift samt den prosessen som skal benyttes for å overføre disse dataene, skal omfatte:
–

identifikasjon av toget,

–

identiteten til det jernbaneforetaket som har ansvaret for toget,

–

togets faktiske lengde,

–

dersom et tog transporterer passasjerer eller dyr når en slik transport ikke er planlagt,

–

alle driftsmessige begrensninger (lasteprofil, hastighetsbegrensninger osv.) med angivelse av aktuelle kjøretøyer,

–

opplysninger som infrastrukturforvaltningen krever for transport av farlig gods.

Jernbaneforetaket skal definere en prosess som sikrer at disse dataene gjøres tilgjengelige for infrastrukturforvaltningen(e) før togets
avgang.
Jernbaneforetaket skal definere en prosess som gjør det mulig å underrette infrastrukturforvaltningen(e) dersom et tog ikke kommer til å
benytte et tildelt ruteleie eller er innstilt.
4.2.3.

SPESIFIKASJONER FOR TOGDRIFT

4.2.3.1.

Togplanlegging
Infrastrukturforvaltningen skal opplyse om hvilke data som kreves ved anmodning om et ruteleie. Ytterligere aspekter i forbindelse med
dette er beskrevet i direktiv 2001/14/EF.

4.2.3.2.

Identifikasjon av tog
Alle tog skal ha en entydig identitet.
Disse kravene er angitt i vedlegg R.

4.2.3.3.

Togavgang

4.2.3.3.1.

Kontroll og prøving før avgang
I samsvar med de kravene som er angitt i nr. 4.1 tredje ledd i denne TSI-en, skal jernbaneforetaket definere hvilke kontroller og prøvinger
(særlig med hensyn til bremsene) som skal utføres før avgang.

4.2.3.3.2.

Underretning til infrastrukturforvaltningen om togets driftsstatus
Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen om alle avvik som påvirker toget eller driften av toget når dette påvirker
togframføringen før avgang og under reisen.

4.2.3.4.

Trafikkstyring

4.2.3.4.1.

Allmenne krav
Trafikkstyringen skal sikre en sikker, effektiv og punktlig drift av jernbanen, herunder effektiv gjenoppretting etter driftsavbrudd.
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Infrastrukturforvaltningen skal fastsette framgangsmåter og metoder for
–

sanntidsstyring av togene,

–

driftstiltak for å opprettholde høyest mulig yteevne i infrastrukturen i tilfelle faktiske eller forventede forsinkelser eller hendelser, og

–

underretning til jernbaneforetaket/-ene i slike tilfeller.

Ytterligere prosesser som kreves av jernbaneforetaket, og som påvirker grensesnittet mot infrastrukturforvaltningen(e), kan først innføres
etter avtale med infrastrukturforvaltningen.
4.2.3.4.2.

Togmelding

4.2.3.4.2.1. Data som kreves for melding om togets posisjon
Infrastrukturforvaltningene skal
–

fastsette en metode for å registrere i sanntid de tidspunktene tog forlater, ankommer eller passerer relevante forhåndsbestemte
meldingspunkter på deres nett, samt deltatiden,

–

framskaffe de særlige dataene som kreves for å kunne melde togets posisjon. Slike opplysninger skal omfatte
–

identifikasjon av toget,

–

identiteten til meldingspunktet,

–

jernbanelinjen som toget framføres på,

–

planlagt tid på meldingspunktet,

–

faktisk tid på meldingspunktet (og om det dreier seg om avgang, ankomst eller passering — det skal angis separate ankomst- og
avgangstider for de mellomliggende meldingspunktene der toget stanser),

–

antall minutter for tidlig eller for sen ankomst til meldingspunktet,

–

den opprinnelige forklaringen på enhver forsinkelse på over ti minutter, eller en annen grense som kreves i henhold til et system
for overvåking av yteevne,

–

angivelse om at en melding for et tog er forsinket og hvor mange minutter forsinkelsen utgjør,

–

eventuelle tidligere identifikasjon(er) av toget,

–

innstilling av tog for hele eller deler av reisen.

4.2.3.4.2.2. Forventet tidspunkt for overlevering
Infrastrukturforvaltningen skal ha en rutine for å angi det beregnede avviket i antall minutter fra planlagt tid for overlevering av et tog fra
én infrastrukturforvaltning til en annen.
Denne rutinen skal omfatte opplysninger om driftsavbrudd (beskrivelse av problemet og hvor det er oppstått).
4.2.3.4.3.

Farlig gods
Jernbaneforetaket skal definere framgangsmåter for å overvåke transporten av farlig gods.
Disse framgangsmåtene skal omfatte
–

eksisterende europeiske standarder som beskrevet i direktiv 96/49/EF, for å identifisere farlig gods om bord på et tog,

–

opplysninger til lokomotivføreren om forekomst og plassering av farlig gods om bord på toget,

–

opplysninger som infrastrukturforvaltningen krever for transport av farlig gods,
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fastsettelse, i samarbeid med infrastrukturforvaltningen, av kommunikasjonsveier og planlegging av særlige tiltak som skal treffes i
tilfelle nødssituasjoner som berører gods.

Driftskvalitet
Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal iverksette prosesser for å overvåke om alle de aktuelle tjenestene drives på en effektiv
måte.
Overvåkingsprosessene skal analysere dataene og identifisere de underliggende tendensene, både når det gjelder menneskelige feil og
systemfeil. Resultatene av denne analysen skal brukes til å utarbeide forbedringstiltak med sikte på å forhindre eller dempe virkningene
av hendelser som vil kunne gjøre driften av det transeuropeiske nett mindre effektiv.
Dersom slike forbedringstiltak skal kunne være nyttige for hele nettet, dvs. for andre infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak, skal
de formidles, uten at forretningshemmeligheter avsløres.
Hendelser som har medført betydelige forstyrrelser av driften, skal analyseres av infrastrukturforvaltningen så raskt som mulig.
Infrastrukturforvaltningen skal eventuelt, og særlig når dennes personale er berørt, invitere de jernbaneforetakene som er involvert i den
aktuelle hendelsen til å delta i analysen. Dersom resultatet av en slik analyse fører til anbefalinger om å forbedre nettet for å forhindre eller
dempe årsakene til ulykker/hendelser, skal disse anbefalingene formidles til alle berørte infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak.
Disse prosessene skal dokumenteres og granskes internt.

4.2.3.5.

Registrering av data
Data som gjelder togframføring, skal registreres og lagres med henblikk på
–

å støtte en systematisk sikkerhetsovervåking for å forebygge hendelser og ulykker,

–

å identifisere lokomotivføreren, toget og infrastrukturens yteevne i tidsrommet fram til og (om nødvendig) umiddelbart etter en
hendelse eller ulykke for å avdekke årsaker som er knyttet til togframføringen, eller til utstyret, for på denne måten å godtgjøre nye
tiltak eller endringer av tiltak som kan forhindre gjentakelser,

–

å registrere opplysninger om yteevnen til både lokomotivet/motorvognen og lokomotivføreren, herunder arbeidstid.

Det skal være mulig å henføre registrerte data til
–

datoen og tidspunktet for registreringen,

–

den nøyaktige geografiske angivelsen av stedet der hendelsen ble registrert (avstand i kilometer fra et kjent sted),

–

identifikasjon av toget,

–

lokomotivførerens identitet.

Kravene med hensyn til lagring, regelmessig evaluering av og tilgang til disse dataene er beskrevet i den relevante nasjonale lovgivningen
i medlemsstaten

4.2.3.5.1.

–

der jernbaneforetaket har sin tillatelse (for data som er registrert om bord), eller

–

der infrastrukturen finnes (for data som er registrert utenfor toget).

Registrering av overvåkingsdata utenfor toget
Infrastrukturforvaltningen skal minst registrere følgende data:
–

feil på utstyr montert langs sporet som er knyttet til togbevegelsene (signaler, sporskiftere osv.),

–

påvisning av overopphetet akselkasse,

–

kommunikasjonen mellom lokomotivføreren og infrastrukturforvaltningens personale som gir tillatelse til togbevegelser.
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Registrering av overvåkingsdata om bord på toget
Jernbaneforetaket skal minst registrere følgende data:
–

passering av signaler som viser fare eller «sluttpunkt for tillatelse til å framføre et tog» uten tillatelse,

–

aktivering av nødbremsen,

–

hastigheten som toget framføres med,

–

enhver ut- eller forbikopling av systemene for styring, kontroll og signal om bord på toget,

–

aktivering av togfløyten,

–

aktivering av dører (åpning, lukking),

–

utslag på varmgangsdetektorene om bord, dersom montert,

–

identifisering av det førerrommet som de registrerte dataene skal kontrolleres for,

–

data for registrering av arbeidstid.

4.2.3.6.

Driftsforstyrrelser

4.2.3.6.1.

Melding til andre brukere
Infrastrukturforvaltningen skal sammen med jernbaneforetaket/-ene definere en framgangsmåte for umiddelbart å kunne underrette
hverandre om alle situasjoner som påvirker jernbanenettets eller det rullende materiellets sikkerhet, yteevne og/eller tilgjengelighet.

4.2.3.6.2.

Melding til lokomotivførere
Infrastrukturforvaltningen skal ved driftsforstyrrelser som berører dennes ansvarsområde, gi lokomotivførerne formell instruksjon om
hvilke tiltak de skal treffe for å håndtere den aktuelle svikten på en sikker måte.

4.2.3.6.3.

Beredskapsplaner
Infrastrukturforvaltningen skal i samarbeid med alle de jernbaneforetakene som trafikkerer på dennes infrastruktur, og eventuelt i
samarbeid med tilstøtende infrastrukturforvaltninger, definere, offentliggjøre og gjøre tilgjengelig relevante beredskapsplaner og tildele
ansvarsområder på grunnlag av kravet om å minske de negative virkningene som følge av driftsforstyrrelser.
Kravene til planlegging og håndtering av slike hendelser skal stå i forhold til sviktens art og det mulige omfanget av driftsforstyrrelsen.
Disse tiltakene som minst skal omfatte planer for gjenoppretting av nettet til «normal» status, kan også innbefatte
–

feil på rullende materiell (for eksempel feil som kan føre til alvorlige trafikkforstyrrelser, og framgangsmåter for å berge tog som er
rammet av feil),

–

feil på infrastrukturen (for eksempel når det har oppstått en svikt i strømforsyningen, eller i situasjoner der togene kan bli omdirigert
fra den oppsatte jernbanestrekningen),

–

ekstreme værforhold.

Infrastrukturforvaltningen skal utarbeide og ajourføre kontaktopplysningene for nøkkelpersonalet til infrastrukturforvaltningen og
jernbaneforetaket som skal kontaktes dersom det oppstår trafikkforstyrrelser som kan føre til driftsforstyrrelser. Disse opplysningene skal
inneholde kontaktopplysninger som gjelder både i og utenfor arbeidstiden.
Jernbaneforetaket skal framlegge disse opplysningene for infrastrukturforvaltningen og underrette infrastrukturforvaltningen om alle
endringer i disse kontaktopplysningene.
Infrastrukturforvaltningen skal underrette alle jernbaneforetak om alle endringer i sine kontaktopplysninger.
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Håndtering av nødssituasjoner
Infrastrukturforvaltningen skal etter samråd med
–

alle jernbaneforetak som trafikkerer dennes infrastruktur, eller

–

eventuelt de organene som representerer de jernbaneforetakene som trafikkerer dennes infrastruktur, og

–

eventuelt tilstøtende infrastrukturforvaltninger, samt

–

lokale myndigheter og

–

eventuelt de organene på lokalt eller nasjonalt plan som representerer nødtjenestene, herunder brann- og redningstjenesten,

og i samsvar med direktiv 2004/49/EF definere, offentliggjøre og gjøre tilgjengelig de tiltakene som er nødvendige for å håndtere
nødssituasjoner og gjenopprette normal drift på jernbanelinjen.
Slike tiltak skal normalt omfatte
–

kollisjoner,

–

brann om bord på toget,

–

evakuering av tog,

–

ulykker i tunneler,

–

hendelser som involverer farlig gods,

–

avsporinger.

Jernbaneforetaket skal gi infrastrukturforvaltningen nærmere opplysninger om disse forholdene, særlig med hensyn til berging eller
gjeninnsetting av tog på sporet. (Se også nr. 4.2.7.1 Nødtiltak i TSI-en for konvensjonelle tog — godsvogner).
Jernbaneforetaket skal også ha rutiner for å informere passasjerene om hvordan nødssituasjoner og sikkerhet om bord håndteres.
4.2.3.8.

Hjelp til togpersonalet i tilfelle en hendelse eller ved en alvorlig funksjonsfeil på rullende materiell
Jernbaneforetaket skal definere egnede framgangsmåter for å hjelpe togpersonalet ved driftsforstyrrelser for å unngå eller minske
forsinkelser forårsaket av tekniske feil eller andre feil ved det rullende materiellet (for eksempel kommunikasjonslinjer og tiltak som skal
treffes ved evakuering av et tog).

4.3.

FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR GRENSESNITTENE
På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3, gjelder følgende funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene:

4.3.1.

GRENSESNITT MOT TSI-EN FOR INFRASTRUKTUR
RESERVERT

4.3.2.

GRENSESNITT MOT TSI-EN FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL

4.3.2.1.

Registrering av overvåkingsdata
Delsystemet «Drift og trafikkstyring» fastsetter de driftskravene for registrering av overvåkingsdata (se nr. 4.2.3.5 i denne TSI-en) som
delsystemet «Styring og kontroll» (se nr. 4.2.15 i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog) skal oppfylle.

4.3.2.2.

Lokomotivførerens dødmannsfunksjon
Dette er en metode for overvåking av lokomotivførerens reaksjoner, som griper inn og stopper toget dersom føreren ikke reagerer innen
en viss tid, og som, når denne funksjonen støttes av infrastrukturen, automatisk rapporterer dette til togdriftssentralen. Det er et grensesnitt
mellom dette driftskravet og nr. 4.2.2 i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog når det gjelder ERTMS.
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Driftsregler for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R
Vedlegg A (A1 og A2) til denne TSI-en er et grensesnitt mot ERTMS/ETCS FRS og SRS, og ERTMS/GSM-R FRS og SRS som er nærmere
beskrevet i vedlegg A til TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
Det er også et grensesnitt mot spesifikasjonene for ETCS DMI (ETCS-grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.13 i TSI-en
for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog) og mot spesifikasjonene for
EIRENE DMI (EIRENE-grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.14 i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal»
i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog). Det er et grensesnitt mellom vedlegg A1 til denne TSI-en og nr. 4.2.2 i
TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog når det gjelder ETCSfunksjonene om bord.

4.3.2.4.

Signalers og markeringspunkters synlighet
Lokomotivføreren skal kunne se signaler og markeringspunkter på sporet, og lokomotivføreren skal kunne se dem fra sin normale
førerplass. Dette gjelder også for andre typer skilt langs sporet som har å gjøre med sikkerhet.
Markeringspunkter, skilt og informasjonstavler skal være utformet på en ensartet måte, slik at de er lette å se. Det skal tas hensyn til
følgende faktorer:
–

de skal være plassert på en hensiktsmessig måte slik at lokomotivføreren kan lese opplysningene ved hjelp av togets frontlys,

–

en hensiktsmessig belysning som er tilstrekkelig sterk dersom det må benyttes lys for å lese disse opplysningene,

–

dersom det benyttes lysreflekterende skilt, skal de lysreflekterende egenskapene til det materialet som brukes, oppfylle gjeldende
spesifikasjoner, og skiltene skal framstilles slik at lokomotivføreren lett kan lese opplysningene ved hjelp av togets frontlys.

Det er et grensesnitt mot nr. 4.2.16 i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog når det gjelder lokomotivførerens ytre synsfelt. Det vil også komme et nytt avsnitt i en framtidig versjon av vedlegg A
til TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog når det gjelder
markeringspunkter på jernbanelinjer som er utstyrt med ETCS.
4.3.2.5.

Bremsing av toget
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.6.2 i denne TSI-en og nr. 4.3.1.5 (Togets garanterte bremseevne og egenskaper) i TSI-en for
delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

4.3.2.6.

Bruk av sandingsutstyr. Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for togframføring
Når det gjelder bruken av sandingsutstyr, finnes det et grensesnitt mellom på den ene side vedlegg H (og vedlegg B(C1)) til denne TSI-en
og på den annen side nr. 4.2.11 (Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet) og nr. 4.1 i tillegg 1 til vedlegg A (som
nevnt i nr. 4.3.1.10) til TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

4.3.2.7.

Registrering av data og varmgangsdetektering
Det finnes et grensesnitt mellom på den ene side nr. 4.2.3.5 i denne TSI-en og på den annen side nr. 4.2.2 (ETCS-funksjoner om bord),
indeks 5, 7 og 55 i vedlegg A, og nr. 4.2.10 (HABD (Varmgangsdetektor)) i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog. Senere vil det komme et grensesnitt mot vedlegg B til TSI-en for drift
og trafikkstyring når det åpne punktet i TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog er avsluttet.

4.3.3.

GRENSESNITT MOT TSI-EN FOR RULLENDE MATERIELL

4.3.3.1.

Identifikasjon av kjøretøy
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.3 i denne TSI-en for drift og trafikkstyring og vedlegg B til TSI-en for rullende materiell —
godsvogner.
Et slikt grensesnitt skal også finnes mot andre TSI-er for rullende materiell i konvensjonelle tog, når de er opprettet.

4.3.3.2.

Bremsing
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.6.1 i denne TSI-en for drift og trafikkstyring, nr. 4.2.4 og vedlegg B til TSI-en for rullende
materiell — godsvogner.
Et slikt grensesnitt skal også finnes mot andre TSI-er for rullende materiell i konvensjonelle tog, når de er opprettet.

4.3.3.3.

Krav til passasjervogner
Det bør bemerkes at det kommer til å finnes et grensesnitt mot andre TSI-er for rullende materiell i konvensjonelle tog, når de er opprettet:
–

passasjervogner og perronger på faste stasjoner skal være tilstrekkelig kompatible slik at av- og påstigning kan foregå på en sikker
måte,
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–

passasjerer skal ikke kunne åpne de sidedørene som er beregnet på av- og påstigning, før toget står stille og noen fra togpersonalet har
åpnet dørene,

–

dørene skal kunne utløses hver for seg på hver side av toget, det skal hele tiden være angitt at funksjonen som sørger for at dørene i
passasjervognene er lukket og låst, er intakt,

–

når dørene utløses, skal det ikke være mulig å aktivere trekkraften,

–

alle kjøretøyer som brukes til passasjertransport, skal være utstyrt med utganger som forenkler nødevakuering,

–

kjøretøyer som er beregnet på passasjertransport, skal enten være utstyrt med en alarm som kan aktiveres av passasjerene, eller med
en nødbrems. Lokomotivføreren skal umiddelbart varsles dersom alarmen utløses, men skal kunne ivareta styringen av toget.

Togets synlighet
De grunnleggende kravene til togets synlighet som skal defineres i delsystemet «Rullende Materiell», er for delsystemet «Drift og
trafikkstyring» beskrevet i det etterfølgende.

4.3.3.4.1.

På forreste kjøretøy i et tog i kjøreretningen
Forenden på det forreste kjøretøyet i et tog skal være utstyrt med tre lys som former en likesidet trekant som vist nedenfor. Disse lysene
skal alltid være tent når toget styres fra denne enden av toget.

Frontlysene skal gjøre det lett å få øye på toget (f.eks. for jernbanearbeidere og personer som krysser sporoverganger), gi lokomotivføreren
tilstrekkelig sikt (belysning av jernbanelinjen framover, informasjonstavler og markeringspunkter på sporet osv.) om natten og når
lysforholdene er dårlige, og skal ikke blende lokomotivføreren på møtende tog.
Avstanden mellom lysene, høyden over skinnene, diameteren, lysstyrken, dimensjonene og formen på lyskjeglen som sendes ut både dag
og natt, skal standardiseres.
Det vil bli et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell når det gjelder førerrom og nr. 4.2.2.1.2 i denne TSI-en.
4.3.3.4.2.

På bakenden
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.1.3 i denne TSI-en og nr. 4.2.7.4 og vedlegg BB til TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle
tog (Godsvogner), dersom det åpne punktet i vedlegg S til TSI-en for drift og trafikkstyring avsluttes ved at det spesifiseres et signal på
bakenden som krever en holder.

4.3.3.5.

Togets hørbarhet
For delsystemet «Drift og trafikkstyring» er det fastsatt at de grunnleggende kravene til togets hørbarhet som delsystemet «Rullende
materiell» skal være i samsvar med, er at toget skal kunne avgi et lydsignal for å vise sin tilstedeværelse.
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De lydene som avgis fra denne togfløyten, frekvensen og styrken på disse lydene og den aktiveringsmetoden som lokomotivføreren
benytter, skal standardiseres.
Det vil bli et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell når det gjelder førerrom og nr. 4.2.2.2 i denne TSI-en.
4.3.3.6.

Signalers synlighet
Lokomotivføreren skal kunne se signaler, og signalene skal kunne ses av lokomotivføreren. Dette gjelder også for skilt langs sporet som
har å gjøre med sikkerhet.
Førerrommene skal være utformet på en slik enhetlig måte at lokomotivføreren lett kan se de opplysningene som vises for lokomotivføreren
fra den normale førerplassen.
Det vil bli et grensesnitt mellom nr. 4.3.2.4 i denne TSI-en og en framtidig versjon av TSI-en for rullende materiell når det gjelder
førerrom.

4.3.3.7.

Lokomotivførerens dødmannsfunksjon
En metode for å overvåke lokomotivførerens reaksjoner, som griper inn og stopper toget dersom lokomotivføreren ikke reagerer innen en
viss tid, og som, når denne funksjonen støttes av infrastrukturen, automatisk rapporterer dette til togdriftssentralen.
Det vil bli et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell når det gjelder førerrom.

4.3.3.8.

Togsammensetning og vedlegg B
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.5 i denne TSI-en og nr. 4.2.2.1.2.2 (trekkenhet) i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle
tog (Godsvogner) når det gjelder togets største tillatte vekt. Det vil muligens kunne bli et grensesnitt i framtiden mellom vedlegg B til
denne TSI-en og nr. 4.2.2.1.2.1 (Buffere) i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner) når det gjelder hastighet ved
skifting.

4.3.3.9.

Lasting av godsvogner
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.4 i denne TSI-en og nr. 4.2.2.3.5 (Sikring av gods) og vedlegg YY til TSI-en for rullende
materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner).

4.3.3.10.

Kontrollere at toget er i driftsferdig stand og farlig gods
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.7 og nr. 4.2.3.4.3 i denne TSI-en og nr. 4.2.2.6 (Farlig gods) i TSI-en for rullende materiell til
konvensjonelle tog (Godsvogner).

4.3.3.11.

Togsammensetning, vedlegg H og L
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.5 og vedlegg H og L til denne TSI-en og nr. 4.2.3.5. (Trykkraft i lengderetningen) i TSI-en for
rullende materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner) når det gjelder togframføring, håndtering av tog og fordeling av kjøretøyer i toget.
Det vil bli et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell når det gjelder motorvogner og passasjervogner.

4.3.3.12.

Beredskapsplaner og håndtering av nødssituasjoner
Det er et grensesnitt mellom nr. 4.2.3.6.3 i denne TSI-en og nr. 4.2.6.1.2 (funksjonelle og tekniske spesifikasjoner med hensyn til
miljøforhold) i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner) når det gjelder ekstreme klimatiske forhold.
Det finnes også et grensesnitt mellom nr. 4.2.3.6 og nr. 4.2.3.7 i denne TSI-en og nr. 4.2.7.1 (Nødtiltak) og nr. 4.2.7.2 (Brannsikring) i
TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner).
Det vil bli et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell når det gjelder motorvogner og passasjervogner.

4.3.3.13.

Registrering av data
Det vil bli et grensesnitt mellom nr. 4.2.3.5.2 (Registrering av overvåkingsdata om bord på toget) i denne TSI-en for drift og trafikkstyring
av konvensjonelle tog og framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog når det gjelder motorvogner og
passasjervogner med førerrom.
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Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.3.5.1 (Registrering av overvåkingsdata utenfor toget) i denne TSI-en for drift og trafikkstyring
av konvensjonelle tog og nr. 4.2.3.3.2 (Varmgangsdetektor) i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog (Godsvogner). Det skal
også bli et grensesnitt mellom samme nummer i denne TSI-en for drift og trafikkstyring av konvensjonelle tog og framtidige versjoner av
TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog når det gjelder varmgangsdetektering på motorvogner og passasjervogner ved hjelp
av utstyr montert langs sporet.

4.3.4.

GRENSESNITT MOT TSI-EN FOR TELEMATIKKPROGRAMMER

4.3.4.1.

Identifikasjon av tog
Det skal utarbeides en metode som gjør det mulig med entydig identifikasjon av alle tog som trafikkerer det transeuropeiske nett (se
nr. 4.2.3.2 og vedlegg R). Med hensyn til dette finnes det et grensesnitt mot nr. 4.2.2 i TSI-en for telematikkprogrammer for godstrafikk.
Det vil også bli et grensesnitt mot TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk når dette er opprettet.

4.3.4.2.

Togsammensetning
Når det gjelder opplysninger om togets sammensetning, har nr. 4.2.2.5 og 4.2.2.7.2 i denne TSI-en et grensesnitt mot nr. 4.2.3.2 i TSI-en
for telematikkprogrammer for godstrafikk. Det vil også bli et grensesnitt mot TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk når dette
er opprettet.

4.3.4.3.

Togavgang
Når det gjelder opplysninger om togavgang, har nr. 4.2.3.3 i denne TSI-en et grensesnitt mot nr. 4.2.3 i TSI-en for telematikkprogrammer
for godstrafikk. Det vil også bli et grensesnitt mot TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk når dette er opprettet.

4.3.4.4.

Togtrafikk
Når det gjelder opplysninger om togtrafikk, har nr. 4.2.3.4 i denne TSI-en et grensesnitt mot nr. 4.2.4, nr. 4.2.5 og 4.2.6 i TSI-en for
telematikkprogrammer for godstrafikk. Det vil også bli et grensesnitt mot TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk når dette
er opprettet.

4.3.4.5.

Identifikasjon av kjøretøy
Det finnes et grensesnitt mellom nr. 4.2.2.3 i denne TSI-en for drift og trafikkstyring og nr. 4.2.11.3 «Referansedatabasene for
rullende materiell» og vedlegg A indeks 1 («Datadefinisjoner og meldinger» nr. 1.18 «Grunnelement: WagonIdent») i TSI-en for
telematikkprogrammer for godstrafikk. Det vil også bli et grensesnitt mot TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk når dette
er opprettet.

4.4.

DRIFTSREGLER
De reglene og framgangsmåtene som gjør det mulig med sammenhengende drift av nye og forskjellige strukturelle delsystemer som skal
inngå i det transeuropeiske nett, særlig de reglene og framgangsmåtene som er direkte knyttet til driften av et nytt system for styring,
kontroll og signal, skal være identiske i identiske situasjoner.
Driftsreglene for European Rail Traffic Management System (ERTMS/ETCS) er for dette formålet beskrevet i vedlegg A1. Reglene for
radiosystemet ERTMS/GSM-R er beskrevet i vedlegg A2.
Øvrige driftsregler som vil kunne standardiseres på hele det transeuropeiske nett, er beskrevet i vedlegg B.
Ettersom disse reglene skal anvendes på hele det transeuropeiske nett, er det viktig at det oppnås fullt samsvar. Det eneste organet som kan
endre disse reglene, skal være det organet som har ansvaret for å ajourføre vedlegg A, B og C til denne TSI-en.

4.5.

VEDLIKEHOLDSREGLER
Ikke relevant

4.6.

FAGLIGE KVALIFIKASJONER
I samsvar med nr. 2.2.1 i denne TSI-en omhandler dette nummer faglig dyktighet og språkferdighet, samt den vurderingen som kreves for
å se om personalet har oppnådd denne kompetansen.

4.6.1.

FAGLIG DYKTIGHET
Personalet (herunder entreprenører) hos jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal ha den relevante faglige dyktigheten som
kreves for å påta seg alle nødvendige sikkerhetsrelaterte oppgaver under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner. Slik
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kompetanse omfatter faglig kunnskap og evne til å omsette denne kunnskapen i praksis.
Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å kunne løse de enkelte oppgavene finnes i vedlegg H, J og L.
4.6.1.1.

Faglig kunnskap
Med hensyn til kravene i disse vedleggene og avhengig av de oppgavene som den enkelte medarbeideren innehar, omfatter nødvendig
kunnskap følgende:
–

–

4.6.1.2.

generell jernbanedrift med særlig vekt på sikkerhetskritiske oppgaver:
–

prinsipper for hvordan sikkerhetsstyringssystemene styres i deres organisasjoner,

–

roller og ansvarsområder for nøkkelpersoner involvert i virksomhet som gjelder samtrafikk,

–

vurdering av farer, særlig risikoer knyttet til jernbanedrift og kjørestrømsanlegg,

tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetsrelaterte oppgaver når det gjelder framgangsmåter og grensesnitt for
–

jernbanelinjer og utstyr montert langs sporet,

–

rullende materiell,

–

miljøet.

Evne til å omsette denne kunnskapen i praksis
Evnen til å kunne anvende denne kunnskapen under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner forutsetter at personalet
er helt fortrolig med
–

metoden og prinsippene for å anvende disse reglene og framgangsmåtene,

–

rutinene for å bruke utstyr montert langs sporet og rullende materiell, samt eventuelt særlig sikkerhetsrelatert utstyr,

–

prinsipper i sikkerhetsstyringssystemet for å unngå at det oppstår unødig risiko for mennesker og prosesser,

samt innehar en generell evne til å tilpasse seg forskjellige situasjoner som man kan utsettes for.
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene utvikle et styringssystem
for faglig dyktighet for å sikre at den individuelle kompetansen hos deres ansatte vurderes og vedlikeholdes. De skal også etterutdanne
de ansatte for å sikre at deres kunnskap og ferdigheter oppdateres, særlig når det gjelder svakheter eller mangler i systemet eller hos
personalet.
4.6.2.

SPRÅKFERDIGHET

4.6.2.1.

Prinsipper
Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal sørge for at deres relevante personale har den kompetansen som er nødvendig for å
bruke kommunikasjonsprotokoller og de prinsippene som er fastsatt i denne TSI-en.
Når infrastrukturforvaltningen bruker et annet «arbeidsspråk» enn det som personalet i jernbaneforetaket pleier å bruke, skal relevant
undervisning i språk og kommunikasjon utgjøre en kritisk del av jernbaneforetakets overordnede styringssystem for faglig dyktighet.
Personale i jernbaneforetaket som har oppgaver som krever at de kommuniserer om sikkerhetskritiske forhold med personale i
infrastrukturforvaltningen, skal enten det gjelder rutinemessige situasjoner, driftsforstyrrelser eller nødssituasjoner, ha tilstrekkelige
ferdigheter i infrastrukturforvaltningens «arbeidsspråk».

4.6.2.2.

Kunnskapsnivå
Kunnskapsnivået i infrastrukturforvaltningens språk skal av sikkerhetsmessige årsaker ligge på et tilstrekkelig høyt nivå:
–

Lokomotivføreren skal minst kunne utføre følgende:
–

sende og forstå alle meldinger som er angitt i vedlegg C til denne TSI-en,
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–

–

kommunisere effektivt under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner,

–

fylle ut de blankettene som kreves for å bruke blankettsamlingen.
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Annet togpersonale som utfører oppgaver som krever at de kommuniserer med infrastrukturforvaltningen om sikkerhetskritiske
spørsmål, skal minst kunne sende og forstå opplysninger som beskriver togets egenskaper og driftsstatus.

Retningslinjer om nødvendig kompetansenivå finnes i vedlegg E. Lokomotivførerne skal ha et kunnskapsnivå som minst tilsvarer nivå 3.
Togpersonalet skal ha et kunnskapsnivå som minst tilsvarer nivå 2.
4.6.3.

FØRSTEGANGSVURDERING OG FORTLØPENDE VURDERING AV PERSONALET

4.6.3.1.

Grunnleggende krav
I samsvar med nr. 2 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene utvikle en framgangsmåte
for vurdering av sitt personale.
Det anbefales at det tas hensyn til følgende punkter:
A. Utvelgelse av personale
–

vurdering av den enkeltes erfaring og kompetanse,

–

vurdering av den enkeltes kompetanse når det gjelder å beherske det eller de fremmedspråkene som kreves, eller evnen til å lære
seg disse.

B. Førstegangs yrkesrettet opplæring
–

analyse av opplæringsbehov,

–

ressurser til opplæring,

–

opplæring av instruktører.

C. Førstegangsvurdering
–

grunnleggende krav (minstealder for lokomotivførere osv.),

–

vurderingsprogram, herunder praktisk demonstrasjon,

–

instruktørenes kvalifikasjoner,

–

utstedelse av et sertifikat som viser kompetansen.

D. Opprettholdelse av kompetanse
–

prinsipper for å opprettholde kompetanse,

–

særlig for det personalet som har som oppgave å framføre et tog, skal kompetansen minst revurderes én gang per år,

–

metoder som skal følges,

–

formalisering av den prosessen som sikrer at kompetansen opprettholdes,

–

framgangsmåte for vurdering.

E. Oppfriskningskurs
–

prinsipper for fortløpende opplæring (herunder språk).

4.6.3.2.

Analyse av opplæringsbehov

4.6.3.2.1.

Utvikling av analyser av opplæringsbehov
Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal analysere opplæringsbehovene for aktuelle medarbeidere.
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Denne analysen skal fastsette både virkeområde og kompleksitet og ta hensyn til de risikoene som er knyttet til togdriften på det
transeuropeiske nett, særlig når det gjelder menneskelige evner og begrensninger (menneskelige faktorer) som kan oppstå som følge av
–

forskjeller i driftsrutiner mellom forskjellige infrastrukturforvaltninger og de risikoene som er knyttet til disse forskjellene,

–

forskjeller mellom oppgaver, driftsmetoder og kommunikasjonsprotokoller,

–

eventuelle forskjeller mellom de «arbeidsspråkene» som blir benyttet av personalet i infrastrukturforvaltningen,

–

lokale driftsinstrukser som kan omfatte bruk av særlige framgangsmåter eller særskilt utstyr i visse tilfeller, for eksempel i en bestemt
tunnel.

Retningslinjer om de kravene som det bør tas hensyn til, finnes i vedleggene nevnt i nr. 4.6.1 ovenfor. De forskjellige elementene for
opplæring av personale skal i så fall tas med, idet det tas hensyn til disse retningslinjene.
Visse elementer i disse vedleggene vil kanskje ikke være relevante på grunn av den type trafikk som et jernbaneforetak driver, eller
egenskapene til det nettet som infrastrukturforvaltningen har ansvaret for. Analysen av opplæringsbehovene skal dokumentere de kravene
som ikke anses som relevante, og begrunne dette.
4.6.3.2.2.

Ajourføring av analysen av opplæringsbehov
Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal utarbeide en framgangsmåte for å gjennomgå og ajourføre egne opplæringsbehov,
idet det tas hensyn til tidligere revisjoner, tilbakemeldinger på systemet og kjente endringer av regler og framgangsmåter, infrastruktur
og teknologi.

4.6.3.2.3.

Særlige krav til togpersonale og hjelpepersonale

4.6.3.2.3.1. Kunnskap om jernbanestrekninger
Jernbaneforetaket skal fastsette rutiner for hvordan togpersonalet skaffer seg kunnskap om de jernbanestrekningene som betjenes, og
hvordan slik kunnskap skal vedlikeholdes. Disse rutinene skal
–

bygge på de opplysningene om jernbanestrekningen som infrastrukturforvaltningen framlegger, og

–

være i samsvar med den framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.2.1 i denne TSI-en.

Lokomotivførere skal både teoretisk og praktisk lære seg disse jernbanestrekningene.
4.6.3.2.3.2. Kunnskap om rullende materiell
Jernbaneforetaket skal fastsette rutiner for hvordan togpersonalet skal skaffe seg kunnskap om motorvogner og rullende materiell, og
hvordan slik kunnskap skal vedlikeholdes.
4.6.3.2.3.3. Hjelpepersonale
Jernbaneforetaket skal sørge for at hjelpepersonale (f.eks. catering- og rengjøringspersonale) som ikke utgjør en del av «togpersonalet»,
utover sin grunnopplæring får opplæring i hvordan de skal håndtere instrukser fra fullt utdannet togpersonale.
4.7.

HELSE- OG SIKKERHETSVILKÅR

4.7.1.

INNLEDNING
Personalet nevnt i nr. 4.2.1 som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i samsvar med nr. 2.2 i denne TSI-en, skal ha de egenskapene som er
nødvendige for å sikre at de overordnede standardene for drift og sikkerhet blir oppfylt.
I samsvar med direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene i sitt sikkerhetsstyringssystem fastsette og
dokumentere de rutinene de skal iverksette for å oppfylle de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene som stilles til personalet.
De legeundersøkelsene som er nevnt i nr. 4.7.4, og alle tilhørende beslutninger som gjelder personalets individuelle skikkethet, skal
utføres av en godkjent bedriftslege.
Personalet skal ikke utføre sikkerhetskritisk arbeid når deres aktsomhet er nedsatt på grunn av alkohol, narkotika eller psykotrope stoffer.
Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal derfor iverksette framgangsmåter for å begrense den risikoen som personalet utsettes
for, dersom de arbeider mens de er påvirket av slike stoffer, eller dersom de inntar slike stoffer på arbeidsplassen.
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Inntak av ovennevnte stoffer er underlagt fastsatte grenser i de nasjonale reglene i medlemsstaten der togtrafikken finner sted.
4.7.2.

KRITERIER FOR GODKJENNING AV BEDRIFTSLEGER OG MEDISINSKE VIRKSOMHETER(1)
Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal velge bedriftsleger og virksomheter som skal utføre legeundersøkelser, i samsvar med
nasjonale regler og praksis i staten der jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen har fått lisens eller er registrert.
Bedriftsleger som utfører legeundersøkelser nevnt i nr. 4.7.4, skal
–

ha erfaring innenfor arbeidsmedisin,

–

ha kunnskap om de farene som er knyttet til de aktuelle arbeidsoppgavene, og om jernbanesektoren,

–

ha forståelse for hvordan tiltak som er truffet for å fjerne eller minske risikoen ved disse farene, kan påvirkes av mangel på fysisk og
psykisk skikkethet.

Bedriftsleger som oppfyller disse kriteriene, kan søke bistand eksternt hos leger eller annet helsepersonale når de skal gjennomføre en
legeundersøkelse og en medisinsk vurdering, for eksempel en øyelege.
4.7.3.

KRITERIER FOR GODKJENNING AV PSYKOLOGER SOM UTFØRER PSYKOLOGISKE VURDERINGER, OG KRAV TIL
PSYKOLOGISKE VURDERINGER

4.7.3.1.

Sertifisering av psykologer
Psykologene skal ha relevant universitetsutdanning og være sertifisert og godkjent som kompetente i samsvar med nasjonale regler og
praksis i staten der jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen har fått lisens eller er registrert.

4.7.3.2.

Innhold og tolking av psykologiske vurderinger
Innholdet og framgangsmåten for å tolke de psykologiske vurderingene skal fastsettes av en person som er sertifisert i henhold til
nr. 4.7.3.1, idet det tas hensyn til arbeidsoppgaver og miljø i jernbanesektoren.

4.7.3.3.

Valg av vurderingsverktøyer
Vurderingen skal utelukkende omfatte vurderingsverktøyer som bygger på psykologisk-vitenskapelige prinsipper.

4.7.4.

LEGEUNDERSØKELSER OG PSYKOLOGISKE VURDERINGER

4.7.4.1.

Før ansettelse

4.7.4.1.1.

Minsteinnhold i en legeundersøkelse
Legeundersøkelser skal omfatte

4.7.4.1.2.

–

en generell legeundersøkelse,

–

en undersøkelse av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),

–

en analyse av urin- eller blodprøve for å påvise sukkersyke og andre forhold angitt ved den kliniske undersøkelsen,

–

en screening for å påvise misbruk av narkotiske stoffer.

Psykologisk vurdering
Målet med den psykologiske vurderingen er å støtte jernbaneforetaket ved ansettelse og ledelse av personale som har de kognitive,
psykomotoriske, atferdsmessige og personlige egenskapene som kreves for å kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte.
Når innholdet i den psykologiske vurderingen skal fastsettes, skal psykologen minst ta hensyn til følgende kriterier som er relevante for
de enkelte sikkerhetsfunksjonene:
–

kognitive egenskaper:
–

(1)

oppmerksomhet og konsentrasjon,

Nr. 4.7.2 er veiledende.
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–

–

hukommelse,

–

oppfatningsevne,

–

dømmekraft,

–

kommunikasjon,

27.6.2013

psykomotoriske egenskaper:
–

reaksjonshastighet,

–

koordinering av bevegelser,

atferdsmessige og personlige egenskaper:
–

evne til å kontrollere egne følelser,

–

atferdsmessig pålitelighet,

–

selvstendighet,

–

årvåkenhet.

Dersom psykologen utelater noen av de ovennevnte kriteriene, skal denne beslutningen begrunnes og dokumenteres.
4.7.4.2.

Etter ansettelse

4.7.4.2.1.

Hyppighet for regelmessige legeundersøkelser
Det skal gjennomføres minst én systematisk legeundersøkelse
–

hvert 5. år for personale opptil 40 år,

–

hvert 3. år for personale mellom 41 og 62 år,

–

hvert år for personale over 62 år.

Bedriftslegen skal gjennomføre hyppigere legeundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.
4.7.4.2.2. Minsteinnhold i den regelmessige legeundersøkelsen
Dersom den ansatte oppfyller de kriteriene som kreves ved den undersøkelsen som gjennomføres før arbeidet starter, skal de regelmessige,
spesialiserte legeundersøkelsene minst inneholde

4.7.4.2.3.

–

en generell legeundersøkelse,

–

en undersøkelse av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),

–

en analyse av urin- eller blodprøve for å påvise sukkersyke og andre forhold indikert ved den kliniske undersøkelsen,

–

en screening for å påvise misbruk av narkotiske stoffer, dersom dette indikeres klinisk.

Supplerende legeundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger
I tillegg til den regelmessige legeundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende legeundersøkelse og/eller psykologisk
vurdering dersom det foreligger rimelig grunn til å tvile på den ansattes fysiske eller psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger
rimelig mistanke om bruk eller misbruk av narkotiske stoffer eller alkohol. Det vil særlig være tilfelle etter en hendelse eller en ulykke
som følger av at den ansatte har begått en menneskelig feil.
Arbeidsgiveren skal anmode om en legeundersøkelse dersom den ansatte har vært fraværende i over 30 dager på grunn av sykdom. I
relevante tilfeller kan en slik undersøkelse begrenses til at bedriftslegen, på grunnlag av tilgjengelige medisinske opplysninger, vurderer
det slik at arbeidstakerens arbeidsevne ikke er blitt påvirket.
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Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal iverksette systemer for å sikre at slike supplerende undersøkelser og vurderinger
gjennomføres på en ordentlig måte.
4.7.5.

MEDISINSKE KRAV

4.7.5.1.

Allmenne krav
Personalet skal ikke ha en helsetilstand eller være under medisinsk behandling som kan føre til
–

plutselig bevisstløshet,

–

nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon,

–

plutselig tap av arbeidsevne,

–

nedsatt balanse- eller koordineringsevne,

–

betydelig begrenset bevegelsesevne.

Det stilles følgende krav til syn og hørsel:
4.7.5.2.

4.7.5.3.

Synskrav
–

Synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye — målt hver for seg), minst 0,3 for det svakeste øyet.

–

Største tillatte korreksjon: langsynthet + 5/nærsynthet - 8. Den godkjente bedriftslegen (som definert i nr. 4.7.2) kan i særlige tilfeller
tillate verdier som ligger utenfor dette intervallet etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege.

–

Synsstyrke på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon.

–

Kontaktlinser er tillatt.

–

Normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, f.eks. Ishihara, supplert av en annen godkjent prøve dersom det er
nødvendig.

–

Synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres).

–

Syn på begge øyne: ja.

–

Binokulart syn: ja.

–

Kontrastfølsomhet: god.

–

Ingen progressiv øyensykdom.

–

Øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet som bedriftslegen
fastsetter.

Hørselskrav
Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, dvs.
–

tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale, høre varsellyder og radiomeldinger,

–

følgende verdier skal utelukkende betraktes som veiledende:

–

verdiene for nedsatt hørsel skal ikke være høyere enn 40 dB ved 500 og 1 000 Hz,

–

verdiene for nedsatt hørsel skal ikke være høyere enn 45 dB ved 2 000 Hz for det øret som har dårligst luftledning.
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Graviditet
Graviditet skal anses som en midlertidig årsak for å suspendere lokomotivførere i tilfelle lav toleranse eller patologisk tilstand.
Arbeidsgiveren skal sikre at de lovbestemmelsene som beskytter gravide arbeidstakere, blir fulgt.

4.7.6.

SÆRLIGE KRAV MED HENSYN TIL TOGFRAMFØRING

4.7.6.1.

Hyppighet for regelmessige legeundersøkelser
For det personalet som har som oppgave å framføre et tog, gjøres følgende endring i nr. 4.7.4.2.1 i denne TSI-en:
Det skal gjennomføres minst en systematisk legeundersøkelse

4.7.6.2.

–

hvert 3. år for personale opptil 60 år,

–

hvert år for personale over 60 år.

Supplerende innhold i legeundersøkelsen
Når det gjelder togframføring, skal den legeundersøkelsen som gjennomføres før ansettelsen, samt alle regelmessige legeundersøkelser
for personale på 40 år og eldre, også omfatte hvile-EKG.

4.7.6.3.

4.7.6.4.

4.7.6.5.

Tilleggskrav til synsevne
–

Synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 1,0 (binokulart), minst 0,5 på det svakeste øyet.

–

Fargede kontaktlinser og fotokromatiske linser er ikke tillatt. Linser med UV-filter er tillatt.

Tilleggskrav til hørsel og taleevne
–

Ingen avvik i det vestibulære apparatet.

–

Ingen kroniske talevansker (ettersom det er nødvendig å kunne utveksle meldinger høyt og tydelig).

–

De kravene til hørsel som er fastsatt i nr. 4.7.5.3, skal oppfylles uten bruk av høreapparat. Etter samråd med lege er bruk av høreapparat
tillatt i særlige tilfeller.

Antropometri
Personalets antropometriske mål skal være slik at det er sikkert å bruke det rullende materiellet. Lokomotivførere skal ikke tvinges til eller
få tillatelse til å betjene særlige typer rullende materiell dersom deres høyde, vekt eller andre fysiske egenskaper skulle innebære en risiko.

4.7.6.6.

Håndtering av traumer
Arbeidsgiveren skal sørge for at personale som under togframføring utsettes for traumatiske ulykker som fører til dødsfall eller alvorlige
personskader, får nødvendig behandling.

4.8.

REGISTRE OVER INFRASTRUKTUR OG RULLENDE MATERIELL
I samsvar med artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF «skal medlemsstatene sørge for at registre over infrastruktur og rullende materiell
offentliggjøres og ajourføres årlig. I registrene skal være angitt hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem eller hver del av et
delsystem, og i hvilken grad disse samsvarer med egenskapene fastsatt i den gjeldende TSI. For dette formål skal hver TSI angi nøyaktig
hvilke opplysninger som skal tas med i registrene over infrastruktur og rullende materiell.»
Som følge av den årlige ajourføringen og offentliggjøringen av disse registrene, er de ikke egnet for de særlige kravene i delsystemet
«Drift og trafikkstyring». Denne TSI-en angir derfor ingenting med hensyn til disse registrene.
Det finnes imidlertid et driftskrav som går ut på at visse data som har å gjøre med infrastrukturen, skal stilles til rådighet for jernbaneforetaket,
og omvendt at visse data om rullende materiell skal stilles til rådighet for infrastrukturforvaltningen. I begge tilfeller skal de aktuelle
opplysningene være fullstendige og nøyaktige.
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INFRASTRUKTUR
Kravene til de dataene som gjelder infrastrukturen for konvensjonelle tog, som skal stilles til rådighet for jernbaneforetakene, er for
delsystemet «Drift og trafikkstyring» angitt i vedlegg D. Infrastrukturforvaltningen har ansvaret for at dataene er korrekte.

4.8.2.

RULLENDE MATERIELL
Følgende data om rullende materiell skal være tilgjengelige for infrastrukturforvaltningene. Innehaveren (kjøretøyeieren) har ansvaret for
at dataene er korrekte.
–

Hvorvidt kjøretøyet er konstruert av materiell som kan være farlig ved ulykker eller brann (f.eks. asbest).

–

Opplysninger om lengden over bufferne.

5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1.

DEFINISJON
I samsvar med artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/16/EF:
Med samtrafikkomponenter menes «enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet som
inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som
programvare».
En samtrafikkomponent er

5.2.

–

et produkt som kan bringes i omsetning før det blir integrert med og kan brukes i delsystemet; det skal da være mulig å verifisere
produktets samsvar uavhengig av det delsystemet som det skal inngå i,

–

eller et immaterielt produkt som f.eks. en programvare eller en prosess, en organisasjon, framgangsmåte osv. som har en funksjon i
delsystemet, og hvis samsvar skal verifiseres for å sikre at de grunnleggende kravene er oppfylt.

LISTE OVER KOMPONENTER
Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2001/16/EF. Når det gjelder delsystemet «Drift og
trafikkstyring», finnes det for øyeblikket ingen samtrafikkomponenter.

5.3.

KOMPONENTENES YTEEVNE OG SPESIFIKASJONER
Når det er funnet en løsning på hvordan togets bakende skal markeres, er det mulig at dette vil bli en samtrafikkomponent. Det kan da
eventuelt være nødvendig med et supplerende vedlegg for å definere lysstyrken, selvlysende egenskaper og montering. Det kan også
komme et supplerende grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell i en framtidig versjon.

6.

SAMSVARSVURDERING OG/ELLER
VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1.

SAMTRAFIKKOMPONENTER

VURDERING

AV

BRUKSEGNETHET

FOR

KOMPONENTENE

SAMT

Ettersom det ennå ikke er angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en, er det ikke truffet noen bestemmelser om vurderingen av
slike.
Dersom det imidlertid blir definert samtrafikkomponenter på et senere tidspunkt, og det dermed er mulig for et meldt organ å vurdere dem,
kan den eller de relevante framgangsmåtene for vurdering tilføyes i en revidert versjon.
6.2.

DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

6.2.1.

PRINSIPPER
Delsystemet «Drift og trafikkstyring» er et strukturelt delsystem slik det er definert i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.
De enkelte elementene er imidlertid nært knyttet til de driftsmetodene og ‑prosessene som infrastrukturforvaltningen eller jernbaneforetaket
skal oppfylle for å kunne tildeles en sikkerhetsgodkjenning eller et sikkerhetssertifikat i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2004/49/
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EF. Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal godtgjøre at de oppfyller kravene i denne TSI-en. Det kan de gjøre ved å bruke
det sikkerhetsstyringssystemet som er beskrevet i direktiv 2004/49/EF. Det bemerkes at det for øyeblikket ikke kreves at elementer i denne
TSI-en vurderes særskilt av et meldt organ.
Før den relevante vedkommende myndighet tildeler en ny eller revidert sikkerhetsgodkjenning eller et nytt eller revidert sikkerhetssertifikat,
skal den vurdere alle nye eller reviderte driftsmetoder og -prosesser før disse gjennomføres. Denne vurderingen skal være en del av
prosessen for tildeling av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning. Dersom sikkerhetsstyringssystemet berører en eller flere andre
medlemsstater, skal vurderingen samordnes med nevnte medlemsstat(er).
Med forbehold om at den framgangsmåten for vurdering som er beskrevet nedenfor, er avsluttet tilfredsstillende, skal vedkommende
myndighet gi tillatelse til at infrastrukturforvaltningen eller jernbaneforetaket iverksetter de relevante elementene i sitt system for drift
og trafikkstyring, samtidig som den sikkerhetsgodkjenningen eller det sikkerhetssertifikatet som kreves i henhold artikkel 10 og 11 i
direktiv 2004/49/EF, tildeles.
Når en infrastrukturforvaltning eller et jernbaneforetak innfører nye/opprustede/fornyede driftsprosesser (eller foretar vesentlige endringer
i nåværende prosesser) som er omfattet av kravene i denne TSI-en, skal de utarbeide et dokument som angir at slike prosesser er i samsvar
med TSI-en for drift og trafikkstyring (eller en del av TSI-en i overgangsperioden — se kapittel 7).
6.2.2.

DOKUMENTASJON AV REGLER OG FRAMGANGSMÅTER
Når det gjelder vurderingen av den dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.1 i denne TSI-en, er det vedkommende myndighets ansvar
å sikre at den dokumentasjonen som utarbeides av både infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket, er tilstrekkelig fullstendig og
nøyaktig.

6.2.3.

FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING

6.2.3.1.

Vedkommende myndighets beslutning
Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal i forbindelse med vedlegg G framlegge en beskrivelse av hvert forslag om nye eller
endrede driftsprosesser.
Når det gjelder de opplysningene som det er godtgjort er omfattet av del A i sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen definert i
direktiv 2004/49/EF, skal disse framlegges for vedkommende myndighet i medlemsstaten der virksomheten er etablert.
Når det gjelder de opplysningene som det er godtgjort er omfattet av del B i sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen definert i
direktiv 2004/49/EF, skal disse framlegges for vedkommende myndighet i hver berørte medlemsstat.
Disse opplysningene skal være så detaljerte at den eller de vedkommende myndigheter skal kunne avgjøre om det er nødvendig med en
formell vurdering.

6.2.3.2.

Dersom det kreves en vurdering
Dersom den eller de vedkommende myndigheter avgjør at en slik vurdering er nødvendig, skal den gjennomføres som en del av den
vurderingen som foretas ved tildeling/fornyelse av sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen i samsvar med direktiv 2004/49/EF.
Framgangsmåtene for vurdering skal være i samsvar med den felles sikkerhetsmetoden som skal fastsettes for å vurdere og sertifisere/
godkjenne sikkerhetsstyringssystemene, som kreves i henhold til artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF.
Visse retningslinjer for hvordan denne vurderingen skal gjennomføres, finnes i vedlegg F.

6.2.4.

SYSTEMETS YTEEVNE
Medlemsstatene skal i henhold til artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF regelmessig kontrollere at delsystemene for samtrafikkevne
drives og vedlikeholdes i samsvar med de grunnleggende kravene. Når det gjelder delsystemet «Drift og trafikkstyring», skal slike
kontroller gjennomføres i samsvar med direktiv 2004/49/EF.

7.

GJENNOMFØRING

7.1.

PRINSIPPER
Gjennomføringen av denne TSI-en og overholdelsen av de relevante avsnittene i denne TSI-en, skal fastsettes i henhold til en
gjennomføringsplan som hver medlemsstat skal utarbeide for de jernbanelinjene de har ansvaret for.
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I denne planen skal det tas hensyn til følgende:
–

de særlige menneskelige faktorene som er knyttet til driften av en konkret jernbanelinje,

–

de enkelte drifts- og sikkerhetselementene som vedrører hver av de aktuelle jernbanelinje, og

–

hvorvidt gjennomføringen av den eller de aktuelle elementene skal gjelde for

–

–

alle tog på jernbanelinjen, eller ikke,

–

bare visse jernbanelinjer,

–

alle jernbanelinjer på det transeuropeiske nett,

–

alle tog som framføres på jernbanelinjene i det transeuropeiske nett,

forbindelsen til gjennomføringen av andre delsystemer (styring, kontroll og signal, rullende materiell, telematikkprogrammer osv.).

Eventuelle særlige unntak som kan gjelde, skal på dette tidspunkt tas i betraktning og dokumenteres som en del av planen.
Gjennomføringsplanen skal ta hensyn til de forskjellige gjennomføringsmulighetene som foreligger
–

når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning starter sin virksomhet,

–

når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning fornyer eller oppruster sine eksisterende driftssystemer, eller

–

når et nytt eller opprustet delsystem for infrastruktur, energi, rullende materiell eller styring, kontroll og signal, som krever et
tilsvarende sett med driftsmetoder, tas i bruk.

Når opprustinger av eksisterende driftssystemer berører både infrastrukturforvaltningen(e) og jernbaneforetaket/jernbaneforetakene, er
medlemsstaten ansvarlig for å sikre at slike prosjekter vurderes og iverksettes samtidig.
Det er innforstått at denne TSI-en ikke kan gjennomføres fullstendig på alle punkter før den maskinvaren (infrastruktur, kontroll og styring
osv.) som skal brukes, er blitt harmonisert. Retningslinjene fastsatt i dette kapittel, skal derfor bare anses som en midlertidig fase som
støtter overgangen til målsystemet.
I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF skal sertifikatet/godkjenningen fornyes hvert femte år. Når denne TSI-en er trådt
i kraft, skal jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen, som en del av den gjennomgåelsen som fører fram til en slik fornyelse av
sertifikatet/godkjenningen, kunne vise at de har tatt hensyn til innholdet i denne TSI-en, og de skal gi en begrunnelse for de eventuelle
punktene i den som de ennå ikke har oppfylt.
Det endelige målet er naturligvis fullstendig samsvar med det målsystemet som er beskrevet i denne TSI-en, men overgangen kan også
skje etappevis ved at det inngås nasjonale eller internasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler. Slike avtaler, som kan inngås av
og mellom to infrastrukturforvaltninger, en infrastrukturforvaltning og et jernbaneforetak eller to jernbaneforetak, skal alltid innbefatte
deltaking fra de berørte sikkerhetsmyndighetene.
Dersom eksisterende avtaler inneholder krav om drift og trafikkstyring, skal medlemsstatene innen seks måneder etter at denne TSI-en er
trådt i kraft, underrette Kommisjonen om følgende avtaler:
a) nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstatene og ett eller flere jernbaneforetak eller en eller flere
infrastrukturforvaltninger, som er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av den aktuelle
transporttjenestens svært spesifikke eller lokale karakter,
b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom ett eller flere jernbaneforetak, en eller flere infrastrukturforvaltninger eller en eller flere
medlemsstater som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,
c) internasjonale avtaler mellom en eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom ett eller flere jernbaneforetak eller en
eller flere infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én infrastrukturforvaltning fra en tredjestat,
som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne.

Nr. 38/184

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

27.6.2013

Det vil bli vurdert om disse avtalene er forenlige med Fellesskapets regelverk, herunder om de innebærer forskjellsbehandling, og særlig
om de er forenlige med denne TSI-en, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak som for eksempel gjennomgåelse av denne TSI-en
slik at den kan omfatte eventuelle særlige tilfeller eller overgangsordninger.
RIV-, RIC- og PPW-avtalene og COTIF-instrumentene skal ikke meddeles ettersom de er kjent.
Det skal hele tiden være mulig å fornye slike avtaler, men bare dersom det tas hensyn til bestemmelser som sikrer vedvarende drift, og
bare når det ikke finnes andre alternativer. Alle endringer av eksisterende avtaler eller framtidige avtaler skal ta hensyn til Fellesskapets
regelverk, og særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike endringer eller nye avtaler. Den samme
framgangsmåten som er nevnt ovenfor, får da anvendelse.
7.2.

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING
Tabellen i vedlegg N, som er informativ og ikke-bindende, er utarbeidet for å tjene som en veiledning for at medlemsstatene skal kunne
avgjøre når de skal gjennomføre de enkelte elementene i kapittel 4.
Gjennomføringen bygger på tre forskjellige deler:
–

bekreftelse på at eventuelle eksisterende systemer og prosesser oppfyller kravene i denne TSI-en,

–

tilpasning av eventuelle eksisterende systemer og prosesser for at de skal oppfylle kravene i denne TSI-en,

–

innføring av nye systemer og prosesser som følge av gjennomføringen av andre delsystemer,
–

nye eller opprustede konvensjonelle jernbanelinjer (Infrastruktur/energi),

–

nye eller opprustede ETCS-signalanlegg, GSM-R-radioanlegg, varmgangsdetektorer mm. (Styring, kontroll og signal),

–

nytt rullende materiell (Rullende materiell),

–

telematikkprogrammer om trafikkstyring (TAF).

7.3.

SÆRLIGE TILFELLER

7.3.1.

INNLEDNING
Følgende særlige bestemmelser er tillatt i de særlige tilfellene nevnt nedenfor.
Disse særlige tilfellene tilhører to kategorier:

7.3.2.

–

Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P»), eller midlertidig (tilfelle «T»).

–

Når det gjelder midlertidige tilfeller, anbefales det at de berørte medlemsstatene bør ha oppnådd samsvar med det relevante
delsystemet, enten innen 2010 («T1»-tilfelle), som er oppført som et mål i europaparlaments- og rådsvedtak 1692/96/EF av 23. juli
1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller innen 2020 («T2»-tilfelle).

LISTE OVER SÆRLIGE TILFELLER
Midlertidig særlig tilfelle (T2) for Irland
For gjennomføring av vedlegg P til denne TSI-en i Irland, kan kjøretøyer som utelukkende brukes til innenlands trafikk, unntas fra plikten
om å bære det standardiserte tolvsifrede nummeret. Det samme gjelder for trafikk over grensen mellom Nord-Irland og Irland.
Midlertidig særlig tilfelle (T2) for Det forente kongerike
For gjennomføring av vedlegg P til denne TSI-en i Det forente kongerike, kan passasjervogner og lokomotiver som utelukkende brukes
til innenlands trafikk, unntas fra plikten om å bære det standardiserte tolvsifrede nummeret. Det samme gjelder for trafikk over grensen
mellom Nord-Irland og Irland.
_________
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VEDLEGG A1:
DRIFTSREGLER FOR ERTMS/ETCS

Dette vedlegg inneholder et utkast til regler for ERTMS/ETCS. De er tatt med her for å gi en generell idé om disse
reglenes struktur og virkeområde. Særlig skal de reglene som gjelder for ETCS nivå 2, konsolideres etter prøvinger
i felten. Det ferdige regelsettet vil også måtte tilpasses de ajourførte basisversjonene av funksjonskravene (FRS) og
systemkravene (SRS) i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog, som er forventet innført ved
utgangen av 2005.
1.

INNLEDNING
Dette dokumentet inneholder ERTMS-regler for drift av jernbanelinjer med nivå 1-utstyr, eller nivå 2-linjer,
der det ikke finnes et underliggende system.

2.

ORDLISTE
Reservert
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3.

DOKUMENTER

3.1.

SKRIFTLIGE ANVISNINGER OG TEKSTMELDINGER

27.6.2013

I henhold til reglene skal følgende skriftlige anvisninger tas i bruk.
Opplysningene som inngår i disse skriftlige anvisningene, er obligatoriske, men presentasjonen er rent
informativ.
3.1.1.

ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 01

ERTMS skriftlig anvisning 01
TILLATELSE TIL Å STARTE I SR/PASSERE EN EOA
Signalanlegg ................

1
2

3

☐
☐
☐

Dato ....../ ....../......

Tidspunkt ...... ......

Fører på tog nr. ........ ved ..........................på spor ........
(km/tavle/signal)
har tillatelse til å starte i SR etter oppstart
har tillatelse til å passere ........................................................
(tavle/signal)
skal ikke overstige en største hastighet på ...............km/t fra .................til ............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)
og ..................km/t fra ..............til ............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

4

☐

og ..................km/t fra ..............til ............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)
ytterligere instrukser ...............................................................................................................
.................................................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (⊠)
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3.1.2.

Nr. 38/187

ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 02

ERTMS Skriftlig anvisning 02
TILLATELSE TIL Å FORTSETTE ETTER AUTOMATISK TOGSTOPP

Signalanlegg ...............

1
2

☐
☐

Dato ....../ ....../ ......

Tidspunkt ...... : ......

Fører på tog nr. ..................... ved .......................... på spor…………………….
(km/tavle/signal)
har tillatelse til å starte i SR dersom det ikke er sendt ut tillatelse for togframføring (MA)
skal ikke overstige en største hastighet på ...............km/t fra .................til ............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)
og..................km/t fra ..............til .............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

3

4
5

☐
☐
☐

og..................km/t fra ..............til .............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

skal undersøke jernbanelinjen på grunn av: ............................................................................
..................................................................................................................................................
skal rapportere resultatene til ...................................................................................................
ytterligere instrukser ................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (x)
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3.1.3.
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ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 03
ERTMS Skriftlig anvisning 03
FORPLIKTELSE TIL Å FORBLI I STILLSTAND

Signalanlegg ...............

Dato ....../ ....../ ......

Tidspunkt ...... : ......

Fører på tog nr. .....................ved ..........................på spor…………………….
(km/tavle/signal)

1

☐

2

☐

skal forbli i stillstand ved .......................................
(km/tavle/signal)

ytterligere instrukser ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (x)
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3.1.4.

Nr. 38/189

ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 04
ERTMS Skriftlig anvisning 04
TILLATELSE TIL Å STARTE PÅ NYTT ETTER ANVISNING OM Å FORBLI I
STILLSTAND

Signalanlegg ...............

Dato ....../ ....../ ......

Tidspunkt ...... : ......

Fører på tog nr. ..................... ved .......................... på spor…………………….

1
2

☐
☐

(km/tavle/signal)
har tillatelse til å starte på nytt
ytterligere instrukser .................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (x)
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3.1.5

27.6.2013

ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 05
ERTMS Skriftlig anvisning 05
FORPLIKTELSE TIL Å KJØRE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

Signalanlegg ...............

Dato ....../ ....../ ......

Tidspunkt ...... : ......

Fører på tog nr. .....................ved ..........................på spor…………………….
(km/tavle/signal)

1

☐

2

☐ skal ikke overstige en største hastighet på ................. km/t fra ................. til .............................

skal kjøre på sikt fra ...........................til .............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

og.................. km/t fra ................. til .............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

3

4
5

☐
☐
☐

og.................. km/t fra ................. til .............................
(km/tavle/signal)    (km/tavle/signal)

skal undersøke jernbanelinjen på grunn av: ..............................................................................
...................................................................................................................................................
skal rapportere resultatene til .....................................................................................................
ytterligere instrukser ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (x)
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3.1.6.

Nr. 38/191

ERTMS SKRIFTLIG ANVISNING 06
ERTMS Skriftlig anvisning 06
TILLATELSE TIL Å PASSERE EN JERNBANESTREKNING TROSS INKOMPATIBILITET
MED INFRASTRUKTUREN

Signalanlegg ...............

Dato ....../ ....../ ......

Tidspunkt ...... : ......

Fører på tog nr. .....................ved ..........................på spor…………………….

1
2

☐
☐

(km/tavle/signal)
har tillatelse til å passere jernbanestrekningen tross inkompatibilitet med infrastrukturen
ytterligere instrukser ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

Tillatelse nr. ..................................
Fyll ut de tomme feltene på de prikkede linjene. Stryk over den teksten som ikke gjelder i parentesen
(f.eks.: (km/tavle/signal) Bare ruter som det er satt kryss i, gjelder (x)
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3.1.7.

ERTMS-TEKSTMELDINGER
Faste meldinger som skal vises

Blinkende meldinger

Henvisninger

Ack UN

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.4.3.7.3

Ack OS

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.9.1.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.3.2, 5.9.3.4,
5.9.3.5, 5.9.3.6

Ack SH

x

SRS: 4.4.8.1.9, 4.6.3, 5.7.1.4, 5.7.2.3, 5.7.2.4, 5.7.3.2,
5.7.3.3, 5.7.3.4, 5.7.3.5

Ack SR

x

SRS: 4.7.2

Ack RV

x

SRS: 5.13.1.4

Ack STM …

x

SRS: 4.4.16, 4.4.17

Ack train trip

x

SRS: 3.14.1, 4.4.13.1.4, 4.4.14.1.1, 4.6.3, 4.7.2, 5.11.1.1

Ack transition to level…

x

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Communication session terminated

SRS: 3.5.5, 5.15.4

No radio connection with
RBC

SRS: 3.5.3.7

Route unsuitable

SRS:

SF because of x

SRS: 4.4.5

SH refused

SRS 5.6.3, 4.7.2

SH granted not received

SRS:

Transition to level…

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Waiting for SH

SRS: 5.6.3, 4.7.2

Tekstmeldinger som skal bekreftes:

Faste meldinger som skal vises

3.2.

Blinkende
meldinger

Henvisninger

Failure of LTM

SRS:

Failure of Euroradio

SRS:

SITUASJONER — REGLER
Bevisst utelatt.

4.

ERTMS TOGKATEGORIER

4.1.

VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
I dette dokumentet defineres togkategoriene i ERTMS-systemet.

4.2.

DEFINISJON
Togkategoriene i ERTMS-systemet avgjøres på grunnlag av type rullende materiell og miljømessige
kjennetegn. De angis med et symbol som består av to bokstaver.
Følgende symboler benyttes:
–

BT (basic train) for standardtog,
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–

AT (active tilting train) for tog med aktiv krenging,

–

PT (passive tilting train) for tog med passiv krenging,

–

CW (cross wind) for tog som er vare for sidevind.

Et ERTMS-tog identifiseres:
–

ved et symbol som bare viser til det rullende materiellet,

–

eller ved en kombinasjon av de to symbolene som viser til det rullende materiellet, og et symbol for de
miljømessige kjennetegnene.

5.

KLARGJØRING AV ET TOG I FORSPANN MED TO TREKKRAFTKJØRETØYER

5.1.

SITUASJONER
Bevisst utelatt.

5.2.

REGLER
Bevisst utelatt.

6.

OPPSTART PÅ ET SPOR SOM ER BEREGNET PÅ OPPSTART

6.1.

SITUASJONER
Lokomotivføreren skal i gang med en oppgave, og motorvognen står på SB (standby).

6.2.

REGLER
Når systemet montert om bord anmoder om det, skal lokomotivføreren

6.2.1.

–

taste inn, taste inn på nytt eller bekrefte sin lokomotivfører-ID og tognummeret,

–

velge relevant ERTMS/ETCS-nivå i henhold til nasjonale regler.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES SOM ET TOG
Lokomotivføreren skal

6.2.1.1.

–

taste inn togdata (regel «Inntasting av data»),

–

velge «Start».

På nivå 0
Systemet anmoder om bekreftelse på UN (unfitted).
Følgende melding vises på DMI (DMI – Driver/Machine/Interface):
«Ack UN».
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).

6.2.1.2.

På nivå 1
Systemet anmoder om bekreftelse på SR (staff responsible).
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Følgende melding vises på DMI:
«Ack SR».
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).

6.2.1.3.

På nivå 2
Bevisst utelatt.

6.2.1.4.

På nivå STM
Systemet anmoder om bekreftelse på STM (specific transmission module).
Følgende melding vises på DMI:
«Ack STM …».
Lokomotivføreren skal anvende de nasjonale reglene.

6.2.2.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES I SH-TILSTAND (SHUNTING)
Lokomotivføreren skal gjøre klar til skifting (regel «Skiftebevegelser utført i SH»).

6.2.3.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES I NL-TILSTAND (NON LEADING)
Lokomotivføreren skal gjøre klar til forspann med to trekkraftkjøretøyer (regel «Klargjøring av et tog i
forspann med to trekkraftkjøretøyer»).

7.

AVSLUTNING AV ET TOG I FORSPANN MED TO TREKKRAFTKJØRETØYER

7.1.

SITUASJONER
Bevisst utelatt.

7.2.

REGLER
Bevisst utelatt.

8.

SKIFTEBEVEGELSER UTFØRT I SH

8.1.

SITUASJONER
Rullende materiell skal framføres i SH.

8.2.

REGLER

8.2.1.

MANUELL OVERGANG TIL SH
Togekspeditøren skal før lokomotivføreren får tillatelse til å velge SH
–

kontrollere at alle vilkår for skifting er oppfylt i samsvar med de nasjonale reglene,

–

gi lokomotivføreren alle nødvendige opplysninger om de bevegelsene som skal utføres.

Lokomotivføreren velger SH først etter å ha mottatt tillatelse fra togekspeditøren.
Lokomotivføreren skal velge SH bare når toget står stille.
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På nivå 2 vises følgende melding på DMI:
«Venter på SH».

8.2.1.1.

Tillatelse til skifting innvilges.
Systemet om bord skifter til SH.
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem») og anvende nasjonale regler.

8.2.1.2.

Tillatelse til skifting nektes, eller det mottas ikke svar på anmodning om veksling på nivå 2
Dersom følgende melding vises på DMI:
«SH refused»
eller
«SH granted not received»
eller
«Communication session terminated»,
skal lokomotivføreren kontakte togekspeditøren.
Lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.

8.2.2.

AUTOMATISK OVERGANG TIL SH
Lokomotivføreren skal bekrefte meldingen
«Ack SH».
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem») og anvende nasjonale regler.

8.2.3.

AVSLUTNING AV SH
Når skiftebevegelsen er avsluttet og alle skiftebevegelser utført i SH er fullført, skal lokomotivføreren
avslutte SH og underrette togekspeditøren.

9.

INNTASTING AV DATA

9.1.

SITUASJONER
Inntasting av data er nødvendig i følgende situasjoner for å gjøre toget driftsklart

9.2.

–

ved oppstart,

–

hver gang dataene må endres, for eksempel som følge av
–

en endring av toget i henhold til angivelser i transportdokumentet,

–

en feil som påvirker egenskapene til det rullende materiellet,

–

at et tog får hjelp av et hjelpetog.

REGLER
Før første avgang skal vedkommende som klargjør toget, kontrollere at toget er i samsvar med sin ERTMSkategori, og lokomotivføreren skal bekrefte at togdataene er tilgjengelige.
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Før første avgang skal lokomotivføreren kontrollere at togdataene er tilgjengelige og gjøre seg kjent med
dem. Samme framgangsmåte gjelder når ny lokomotivfører tar over.

9.2.1.

INNTASTING AV DATA
A. Allmenne tilfeller
For å utføre oppdraget skal vedkommende som klargjør toget, taste inn og/eller bekrefte følgende data:
–

togdata,

–

tilleggsdata.

Togdata som viser til egenskapene til det rullende materiellet, skal omfatte
–

tognummer,

–

høyeste toghastighet,

–

ERTMS-togkategori,

–

toglengde,

–

retardasjonsdata,

–

strømforsyning,

–

lasteprofil,

–

aksellast,

–

opplysninger om togets lufttette system,

–

liste over tilgjengelige STM-enheter.

Tilleggsdata viser til andre parametrer som kan være nødvendige for å utføre oppdraget, og de
omfatter følgende:
–

lokomotivførerens identifikasjonsnummer,

–

ERTMS/ETCS-nivå,

–

RBC-nummer/telefonnummer,

–

friksjonskoeffisient,

–

og, dersom det er nødvendig for å gjennomføre reisen, den STM-enheten som skal aktiveres, samt
supplerende STM-data.

B. Tilfelle med forspann med to trekkraftkjøretøyer
(tilføyes senere)
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9.2.1.1.

Togsett
Når det gjelder et togsett, skal vedkommende som klargjør toget, før vedkommende bekrefter standarddata,
sørge for at det rullende materiellets tekniske status gjør det mulig å anvende data som allerede er lagret.
For et togsett skal vedkommende som klargjør toget, kontrollere statusen til utstyr på det rullende
materiellet som kan ha betydning for togdataene
–

etter at toget er klargjort på avgangsstasjonen,

–

hver gang togets sammensetning endres (på en stasjon eller andre steder),

–

etter et teknisk problem som gjør at det er nødvendig å endre dataene.

Dersom det ikke foreligger noen særlige restriksjoner, skal vedkommende som klargjør toget, validere alle
dataene som vises på DMI.
Dersom det foreligger særlige restriksjoner, skal vedkommende som klargjør toget

9.2.1.2.

–

fastsette de nye dataene i samsvar med et teknisk dokument,

–

korrigere disse dataene,

–

validere de nye dataene.

Andre tog
For inntasting av data skal vedkommende som klargjør toget, bruke formularet for togdata.

9.2.2.

ENDRING AV DATA
Dersom det er nødvendig å endre dataene under reisen, skal lokomotivføreren ta hensyn til de nye dataene.
Dersom friksjonskoeffisienten skal endres, gjelder nasjonale regler.

9.2.2.1.

Togsett
Lokomotivføreren skal
–

fastsette de nye dataene i samsvar med et teknisk dokument,

–

kontrollere at toget er i samsvar med sin ERTMS-kategori,

–

korrigere disse dataene,

–

validere de nye dataene.

Lokomotivføreren skal følge samme framgangsmåte for alle data som skal endres.

9.2.2.2.

Andre tog
Vedkommende som klargjør toget, skal endre formularet for togdata eller lage et nytt hver gang togets
egenskaper endres. Dersom det ikke finnes noen person som klargjør toget, skal lokomotivføreren ajourføre
formularet for togdata.
Lokomotivføreren skal ved inntasting av nye togdata:
–

bruke det nye formularet for togdata,

–

korrigere dataene,

–

validere de nye dataene.
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10.

TOGAVGANG

10.1.

SITUASJONER
Toget skal forlate avgangsstasjonen eller fortsette etter en planlagt stopp.

10.2.

REGLER
Lokomotivføreren har tillatelse til å forlate stasjonen:
–

når tillatelse til togbevegelse er mottatt,

–

når driftsvilkårene for toget er oppfylt i samsvar med nasjonale regler.

Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).
Lokomotivføreren skal underrette togekspeditøren dersom toget på avgangstidspunktet ikke har mottatt
tillatelse til togbevegelse.

11.

REAKSJON PÅ ANVISNINGER FRA DMI/SIGNALANLEGGET

11.1.

PRESENTASJON AV DMI
De forskjellige situasjonene beskrives i numrene i avsnitt 2 med utgangspunkt i de opplysningene som
vises på DMI.

11.1.1.

VISUELLE ANGIVELSER

(Dette bildet er et eksempel på visuelle angivelser).

11.1.2.

HØRBARE ANGIVELSER
Hørbare angivelser anses som supplerende informasjon.
Det gis hørbar informasjon for å gjøre lokomotivføreren oppmerksom på ny visuell informasjon som gis
på DMI.
Grunnleggende lyd:
Kort lav

o

Lang høy

#
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Nr. 38/199

11.2.

REGLER

11.2.1.

PRIORITERING MELLOM ANGIVELSER PÅ DMI/SKRIFTLIGE ANVISNINGER
Lokomotivføreren skal forholde seg til anvisningene på DMI. Disse angivelsene har forrang foran alle
relevante angivelser fra utstyr montert langs sporet, unntatt de fareangivelsene som er nevnt i de nasjonale
reglene.
Skriftlige anvisninger har forrang foran alle anvisninger som gis på DMI, unntatt når det vises en lavere
tillatt hastighet eller en lavere aktiveringshastighet.

11.2.2.

ANGIVELSER PÅ DMI

Når følgende ikon/tekst
melding vises

Navn

Ledsaget
av lyd

Situasjon

Skal lokomotivføreren:

nivå 0

–

følge de nasjonale reglene.

nivå 1

–

følge reglene for nivå 1.

nivå 2

–

følge reglene for nivå 2.

Transition to level…

–

følge de nasjonale reglene for
nivå… fra der nivå skiftes.

Ack transition to level…
(blinkende)

–
–

bekrefte tekstmeldingen,
på nivå 0 og STM-nivå skal de
nasjonale reglene følges.

Ack STM …
(blinkende)

–
–

bekrefte tekstmeldingen,
følge de nasjonale reglene.

Ack UN
(blinkende)

–

bekrefte tekstmeldingen.

UN

–

følge de nasjonale reglene.

FS

–

ikke overskride den angitte tillatte
hastigheten,
overholde
den
angitte
målhastigheten på den beregnede
avstanden.

–

(lysegrå)
Ack OS
(blinkende)
OS

–
–

bekrefte tekstmeldingen,
og begynne eller fortsette å kjøre på
sikt.

–

begynne eller fortsette å kjøre på
sikt så lenge OS-ikonet vises,
ikke overskride høyeste hastighet
for OS,
på nivå 1 avlese signalet langs
sporet, kjøre videre dersom signalet
viser «kjør» og fortsette å kjøre på
sikt.

–
–
(lysegrå)
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Når følgende ikon/tekst
melding vises

Navn

Ack SR
(blinkende)

Ledsaget
av lyd

Situasjon

Skal lokomotivføreren:

–

–

–
–

SR

–
–

(lysegrå)
–

–

Ack SH
(blinkende)

–
–
SH

27.6.2013

først:
– på nivå 1, motta tillatelse til
togbevegelse,
– på nivå 2, motta følgende
tillatelser fra togekspeditøren:
– tillatelse til å starte i SR
eller å passere en EOA ved
hjelp av ERTMS skriftlig
anvisning 01 eller,
– tillatelse til å fortsette etter
automatisk togstopp ved
hjelp av ERTMS skriftlig
anvisning 02,
kontrollere laveste hastighet ut fra:
– ruteplan/strekningsbok,
– skriftlig anvisning,
– høyeste hastighet for SR,
deretter bekrefte tekstmeldingen,
og gjøre klar til avgang (regel
«Togavgang»).
kjøre på sikt, med mindre en
skriftlig anvisning angir at det ikke
er nødvendig å kjøre på sikt,
ikke overskride laveste hastighet ut
fra:
– ruteplan/strekningsbok,
– skriftlig anvisning,
– høyeste hastighet for SR,
på nivå 1, avlese signalet langs
sporet:
– a) stanse toget foran et signal
som viser «stopp»,
– b) kjøre
videre
dersom
signalet viser «kjør» og fortsette
å kjøre på sikt,
på nivå 2, stanse ved neste signaltavle,
kontakte togekspeditøren og følge
vedkommendes instrukser dersom
toget når fram til dette stedet i SR.
først sørge for å ha kunnskap om den
bevegelsen som skal utføres,
deretter bekrefte tekstmeldingen.

–

følge de nasjonale reglene for
skifting.

Ack train trip
(blinkende)

–

treffe tiltak etter automatisk togstopp
(regel «Iverksetting av tiltak etter
automatisk togstopp»).

Ack RV

–

bekrefte tekstmeldingen.

–
–

begynne å kjøre tilbake,
ikke overskride høyeste hastighet
for RV,
og overholde målavstanden.

(lysegrå)

RV

–
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Når følgende ikon/tekst
melding vises

Navn

Ledsaget
av lyd

Situasjon

Nr. 38/201

Skal lokomotivføreren:

Senke
strøm
avtakere

–

senke strømavtakerne.

Heve strøm
avtakere

–

konstatere at vedkommende har
tillatelse til å heve strømavtakerne.

Heve strøm
avtakere
med
angivelse av
spenning

–

konstatere at vedkommende har
tillatelse til å heve strømavtakerne
etter at det angitte strømsystemet er
valgt.

Nøytral
seksjon

–

slå av hovedbryteren.

Nøytral
seksjon

–

hovedbryteren skal fortsatt være
slått av.

Sone uten
stopp

–

unngå å stoppe.

(oransje)

(gul)

(gul)+ Angivelse av
strømsystem i form av
tekstmelding, f.eks.
«1 500 V =»

(grå)

(gul)

(gul)

11.2.3.

TOGSTOPP VED OVERSKRIDELSE AV HASTIGHETSGRENSEN

11.2.3.1.

Situasjon
ETCS-systemet bremser toget fordi hastighetsgrensen er overskredet.
Dersom det er mulig å frigjøre bremsen, begynner symbolet å blinke når bremsingen kan avsluttes uten
risiko.
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11.2.3.2.

27.6.2013

Regler
Når følgende skjermbilde vises

1.

Ledsaget av lyd

Har lokomotivføreren tillatelse
til å:

Toget overskrider hastighetsgrensen
(periodisk)

I dette eksempelet:
–

aktuell hastighet: 140 km/t,

–

tillatt hastighet: 110 km/t.

Driftsbremsen er aktivert.

2.

Den aktuelle hastigheten er lik eller under den
tillatte hastigheten.

I dette eksempelet:
–

aktuell hastighet: 104 km/t,

–

tillatt hastighet: 105 km/t.

Ikonet for driftsbremsen begynner å blinke.

11.2.4.

AKTIVERINGSHASTIGHET

11.2.4.1.

Situasjon
Toget nærmer seg en EOA og aktiveringshastigheten vises på DMI.

–

frigjøre bremsen så snart
togets aktuelle hastighet
er lavere enn den tillatte
hastigheten.
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11.2.4.2.

Nr. 38/203

Regler
Når følgende skjermbilde vises

Ledsaget av lyd

Skal lokomotivføreren:

–
–
–

I dette eksempelet:
– aktuell hastighet: 20 km/t,
– tillatt hastighet: 50 km/t,
– aktiveringshastighet: 26 km/t.

–

ikke overskride den angitte tillatte hastigheten,
senke hastigheten ved
å følge anvisningene på
DMI,
på nivå 1 avlese signalet langs sporet:
a) stanse toget foran
et signal som viser
«stopp»,
b) kjøre videre uten
å overskride den
angitte aktiverings
hastigheten
dersom signalet viser
«kjør»,
på nivå 2 ha tillatelse til
å kjøre forbi en EOA og
stoppe foran en signaltavle eller en sporstopper.

I dette eksempelet:
– aktuell hastighet: 19 km/t,
– tillatt hastighet: 26 km/t,
– bremsekurve til målposisjon: 9 km/t,
– aktiveringshastighet: 26 km/t.
12.

ALLMENNE PRINSIPPER FOR NIVÅ 1

12.1.

VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
I dette dokumentet beskrives de allmenne prinsippene og reglene som får anvendelse i alle situasjoner på
nivå 1, og som særlig gjelder for nevnte nivå (ikke for andre nivåer).

12.2.

PRINSIPPER
Lokomotivføreren skal ha kjennskap til
–

på hvilken side av sporet signalene skal observeres,

–

hvilke signaler langs sporet som ikke skal passeres når de viser «stopp»,

–

hvilke signaler langs sporet som kan passeres når de viser «kjør». Det skal opprettes en liste over
signaler som viser «kjør», der det framgår hvilke signaler som kan passeres uten begrensninger, og
hvilke signaler som kan passeres med særlige begrensninger i samsvar med nasjonale regler.

13.

KJØRE PÅ SIKT

13.1.

SITUASJONER
Lokomotivføreren skal kjøre på sikt når driftsforholdene krever det, uansett teknisk tilstand.

13.2.

REGLER
Når en lokomotivfører kjører på sikt, er vedkommende forpliktet til
–

å kjøre forsiktig videre, begrense hastigheten og ta hensyn til den delen av sporet som er synlig
framover, slik at det er mulig å stoppe for et tog, en EOA, et stoppsignal eller hindringer,
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–

ikke å overskride høyeste hastighet for kjøring på sikt.

14.

HÅNDTERING AV FEIL PÅ SYSTEMET OM BORD

14.1.

SITUASJONER
Det blir oppdaget en feil som påvirker systemet om bord.

14.2.

REGLER

14.2.1.

FEIL I OVERFØRINGSENHETEN FOR KABELSLØYFE (LTM – Loop Transmission module)
Lokomotivføreren ser følgende tekstmelding på DMI:
«failure of LTM».
Lokomotivføreren skal kontakte togekspeditøren, og lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende
nasjonale regler.

14.2.2.

FEIL I OVERFØRINGSENHETEN FOR BALISER (BTM – Balise Transmission Module)
Lokomotivføreren skal isolere systemet om bord og underrette togekspeditøren, og lokomotivføreren og
togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.

14.2.3.

FEIL PÅ EURORADIO
Lokomotivføreren ser følgende tekstmelding på DMI:
«failure of Euroradio».
a) Når motorvognen klargjøres
På nivå 2 skal lokomotivføreren anmode om at motorvognen skiftes ut.
–

Dersom motorvognen skal flyttes, skal togekspeditøren gi lokomotivføreren tillatelse til å passere en
EOA (regel «Tillatelse til å passere en EOA»).

–

Dersom motorvognen ikke skal flyttes, skal lokomotivføreren stenge av systemet om bord.
På alle andre nivåer skal lokomotivføreren underrette togekspeditøren, og lokomotivføreren og
togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.

b) Under framføring
På nivå 1 der det benyttes infill-funksjon via radio, skal lokomotivføreren underrette
togekspeditøren. Lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.
På nivå 2 skal lokomotivføreren treffe tiltak i tilfelle manglende radiokommunikasjon (regel
«Håndtering av manglende radiokommunikasjon»).

14.2.4.

FEIL PÅ DMI
a) Når motorvognen klargjøres
Lokomotivføreren skal anmode om at motorvognen skiftes ut.
Dersom motorvognen skal flyttes, skal lokomotivføreren underrette togekspeditøren, og
lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.
Dersom motorvognen ikke skal flyttes, skal lokomotivføreren stenge av systemet om bord.
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b) Under framføring
Dersom dataene ikke vises på DMI, skal lokomotivføreren stoppe toget og underrette
togekspeditøren, og lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.

14.2.5.

ANDRE FEIL
Lokomotivføreren ser følgende tekstmelding på DMI:
«SF because of x».
a) Når motorvognen klargjøres
Lokomotivføreren skal anmode om at motorvognen skiftes ut.
Dersom motorvognen skal flyttes, skal lokomotivføreren isolere systemet om bord og underrette
togekspeditøren, og lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.
Dersom motorvognen ikke skal flyttes, skal lokomotivføreren stenge av systemet om bord.
b) Under framføring
Når toget står stille, skal lokomotivføreren isolere systemet om bord og underrette togekspeditøren,
og lokomotivføreren og togekspeditøren skal anvende nasjonale regler.

15.

OPPSTART UTENFOR ET OPPSTARTSSPOR

15.1.

SITUASJONER
Lokomotivføreren skal starte toget, og motorvognen står på SB.

15.2.

REGLER
Når systemet montert om bord anmoder om det, skal lokomotivføreren

15.2.1.

–

taste inn, taste inn på nytt eller bekrefte sin lokomotivfører-ID og tognummeret,

–

velge relevant ERTMS/ETCS-nivå i henhold til de nasjonale reglene,

–

taste inn, taste inn på nytt eller bekrefte RBC-nummeret og/eller telefonnummeret i henhold til de
nasjonale reglene.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES SOM ET TOG
Lokomotivføreren skal

15.2.1.1.

–

taste inn togdata (regel «Inntasting av data»),

–

velge «Start».

På nivå 0
Systemet anmoder om bekreftelse på UN.
Følgende melding vises på DMI:
«Ack UN».
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).
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15.2.1.2.

På nivå 1
Systemet anmoder om bekreftelse på SR.
Følgende melding vises på DMI:
«Ack SR».
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).

15.2.1.3.

På nivå 2
Dersom følgende melding vises på DMI:
«No radio connection with RBC»,
skal lokomotivføreren kontrollere RBC-nummeret og telefonnummeret og om nødvendig korrigere dem.
a) Radiokommunikasjon er opprettet
a1) Systemet sender ut en tillatelse for togframføring (MA):
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).
a2) Systemet anmoder om bekreftelse på SR.
Følgende melding vises på DMI:
«Ack SR».
Før meldingen bekreftes, skal lokomotivføreren:
–

motta tillatelse til å starte i SR fra togekspeditøren ved hjelp av ERTMS skriftlig anvisning
01,

–

kontrollere at den skriftlige anvisningen viser til sitt tog og togets aktuelle posisjon.

Togekspeditøren skal før lokomotivføreren får tillatelse til å starte i SR, undersøke følgende for
det sporavsnittet som går fra signaltavlen som skal passeres, og fram til neste:
–

kontrollere at samtlige krav for strekningen er oppfylt i samsvar med nasjonale regler,

–

kontrollere om det er fastsatt hastighetsgrenser som er lavere enn høyeste hastighet for SR, og
innlemme dem i ERTMS skriftlig anvisning 01,

–

kontrollere om det er nødvendig med andre begrensninger og/eller instrukser og innlemme
dem i ERTMS skriftlig anvisning 01.

Togekspeditøren skal utstede ERTMS skriftlig anvisning 01.
Lokomotivføreren skal reagere i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på
anvisninger fra DMI/signalsystem»).
Dersom toget ikke er i nærheten av den første signaltavlen som det skal nå fram til, skal
lokomotivføreren stanse foran denne signaltavlen for å forsikre seg om at den skriftlige
anvisningen virkelig viser til denne signaltavlen.
b) Radiokommunikasjon er ikke opprettet
Dersom det ikke kan opprettes ny kommunikasjon med RBC, og toget skal flyttes, skal togekspeditøren
gi lokomotivføreren tillatelse til å passere en EOA (regel «Tillatelse til å passere en EOA»). I dette
særlige tilfellet har ikke togekspeditøren tillatelse til å frita lokomotivføreren fra å kjøre på sikt i SR.

15.2.1.4. På STM-nivå
Systemet anmoder om bekreftelse på STM…
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Følgende melding vises på DMI:
«Ack STM …».
Lokomotivføreren skal anvende nasjonale regler.

15.2.2.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES I SH
Lokomotivføreren skal gjøre klar til skifting (regel «Skiftebevegelser utført i SH»).

15.2.3.

MOTORVOGNEN SKAL FRAMFØRES I NL
Lokomotivføreren skal gjøre klar til forspann med to lokomotiver (regel «Klargjøring av et tog i forspann
med to trekkraftkjøretøyer»).

16.

KLARGJØRING AV ET TOG I FORSPANN MED TO TREKKRAFTKJØRETØYER FOR Å GI
HJELP

16.1.

SITUASJONER
Det trekkraftkjøretøyet som ikke skal trekke toget, er allerede koplet sammen med toget, og ERTMSETCS-utstyret om bord på dette toget er klar for overgang til SB.

16.2.

REGLER
Bevisst utelatt.

17.

AVSLUTNING AV OPPGAVE FOR ET TOG ETTER AT DET ER GITT HJELP

17.1.

SITUASJONER
Hjelpelokomotivet skal fjernes fra toget.

17.2.

REGLER
Bevisst utelatt.

18.

PASSERING AV ET OVERGANGSPUNKT VED DRIFTSFORSTYRRELSER FRA NIVÅ 1 TIL
NIVÅ 2 OG FRA NIVÅ 2 TIL NIVÅ 1

18.1.

SITUASJONER
Radiokommunikasjon kan ikke opprettes ved overgang til et nivå 2-område.
Overgangen finner ikke sted selv om et overgangspunkt passeres.

18.2.

REGLER

18.2.1.

RADIOKOMMUNIKASJON KAN IKKE OPPRETTES
Dersom følgende melding vises på DMI:
«No radio connection with RBC»,
skal lokomotivføreren kontrollere RBC-nummeret og telefonnummeret og om nødvendig korrigere dem.
Dersom det ikke kan opprettes kommunikasjon med RBC, og toget skal flyttes, skal togekspeditøren gi
lokomotivføreren tillatelse til å passere en EOA (regel «Tillatelse til å passere en EOA»).

Nr. 38/207

Nr. 38/208

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

18.2.2.

OVERGANGEN FINNER IKKE STED SELV OM ET OVERGANGSPUNKT PASSERES

18.2.2.1.

Dersom toget er stanset ved automatisk togstopp
Lokomotivføreren og togekspeditøren skal treffe tiltak etter automatisk togstopp (regel «Iverksetting av
tiltak etter automatisk togstopp»).
Ved stillstand skal lokomotivføreren

18.2.2.2.

–

finne ut hvilket nivå som egner seg best,

–

endre nivå,

–

starte på nytt i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på anvisninger fra DMI/
signalsystem»).

Ved framføring i SR
Lokomotivføreren skal

18.2.2.3.

–

stanse toget,

–

anvende instruksene i nr. 2.2.3.

I alle andre tilfeller
Lokomotivføreren skal
–

underrette togekspeditøren,

–

finne ut hvilket nivå som er det korrekte, når toget står stille,

–

endre nivå,

–

starte på nytt i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på anvisninger fra DMI/
signalsystem»).

19.

HÅNDTERING AV MIDLERTIDIGE IKKE PLANLAGTE HASTIGHETSBEGRENSNINGER

19.1.

SITUASJONER
Det skal treffes tiltak for å håndtere en midlertidig ikke planlagt hastighetsbegrensning.

19.2.

REGLER
Når togekspeditøren mottar opplysninger om at det er nødvendig med en midlertidig ikke planlagt
hastighetsbegrensning, skal vedkommende
–

stanse de togene som allerede befinner seg på det aktuelle strekningsavsnittet,

–

forhindre at andre tog kjører inn på dette strekningsavsnittet.

Før det blir fastsatt en kjørestrekning for et tog som skal kjøre på det aktuelle strekningsavsnittet, skal
togekspeditøren underrette lokomotivføreren om den midlertidige ikke planlagte hastighetsbegrensningen
–

for de togene som er stanset med automatisk togstopp, skal togekspeditøren og lokomotivføreren treffe
tiltak etter automatisk togstopp (regel «Iverksetting av tiltak etter automatisk togstopp»), herunder
forpliktelse til å kjøre på særlige vilkår,

–

for andre tog skal togekspeditøren gi lokomotivførerne forpliktelse til å kjøre på særlige vilkår ved
hjelp av ERTMS skriftlig anvisning 05.
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Lokomotivføreren skal overholde den midlertidige hastighetsbegrensningen fram til togets bakende har
passert det stedet der hastighetsbegrensningen opphører.
Togekspeditøren skal anvende disse tiltakene til den midlertidige hastighetsbegrensningen kan håndteres
av ERTMS.

20.

TILLATELSE TIL Å PASSERE EN EOA

20.1.

SITUASJONER
Det er nødvendig å gi lokomotivføreren tillatelse til å passere en EOA.

20.2.

REGLER
Dersom lokomotivføreren ikke har mottatt tillatelse til togbevegelse i rett tid, skal lokomotivføreren
kontakte togekspeditøren dersom årsaken til dette er ukjent.
Lokomotivføreren skal ikke bruke overstyringsfunksjonen før togekspeditøren har gitt sin tillatelse til
dette.
Før en lokomotivfører får tillatelse til å passere en EOA ved hjelp av ERTMS skriftlig anvisning 01, skal
togekspeditøren
–

kontrollere at samtlige krav for strekningen er oppfylt i samsvar med nasjonale regler,

–

når vedkommende i samsvar med nasjonale regler har kunnet konstatere at sporet er fritt, frita
lokomotivføreren for kravet om å kjøre på sikt ved å tilføye følgende under «Ytterligere instrukser»:
«fritas for kjøring på sikt»,

–

kontrollere om det er fastsatt hastighetsgrenser som er lavere enn høyeste hastighet for SR, og
innlemme dem i ERTMS skriftlig anvisning 01,

–

kontrollere om det er nødvendig med andre begrensninger og/eller instrukser og innlemme dem i
ERTMS skriftlig anvisning 01.

For å passere en EOA skal lokomotivføreren
–

motta ERTMS skriftlig anvisning 01 fra togekspeditøren,

–

kontrollere at den skriftlige anvisningen viser til sitt tog og togets aktuelle posisjon,

–

kontrollere laveste hastighet ut fra
–

ruteplan/strekningsbok,

–

listen over midlertidige hastighetsbegrensninger,

–

skriftlig anvisning,

–

høyeste hastighet for SR,

–

bruke overstyringsfunksjonen og følge de instruksene som er gitt i ERTMS skriftlig anvisning 01,

–

starte på nytt i samsvar med de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på anvisninger fra
DMI/signalsystem»).

21.

HÅNDTERING AV MANGLENDE RADIOKOMMUNIKASJON

21.1.

SITUASJONER
Radiokommunikasjonen forsvinner i et område som ikke er identifisert som et område uten dekning.
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21.2.

REGLER
Dersom følgende ikon vises på DMI:
(rød)
skal lokomotivføreren underrette togekspeditøren.
Dersom toget skal flyttes, skal togekspeditøren gi lokomotivføreren tillatelse til å passere en EOA (regel
«Tillatelse til å passere en EOA»).

22.

TILTAK SOM SKAL TREFFES VED EN NØDSSITUASJON

22.1.

SITUASJONER
Det oppstår en nødssituasjon.

22.2.

REGLER

22.2.1.

FOR Å BESKYTTE TOGENE
Når en lokomotivfører oppdager en nødssituasjon, skal vedkommende treffe alle tiltak som er nødvendige
for å unngå eller redusere følgene av en slik situasjon, og underrette togekspeditøren så raskt som mulig.
Lokomotivføreren skal anvende nasjonale regler.
Når en togekspeditør blir underrettet om en nødssituasjon, skal vedkommende umiddelbart beskytte de
togene som er i fare
–

på nivå 1 ved å anvende nasjonale regler,

–

på nivå 2 ved å gi ordre om nødstopp, og den skal ikke tilbakekalles før togene er klare til å starte på
nytt.

Togekspeditøren skal stanse og advare alle de andre togene som er på vei mot fareområdet.
Togekspeditøren skal underrette alle berørte lokomotivførere så snart som mulig.

22.2.2.

FOR Å STARTE TOGENE PÅ NYTT
I samsvar med nasjonale regler skal togekspeditøren fastslå
–

når det er mulig å tillate togbevegelse,

–

om det er nødvendig med instrukser og/eller begrensninger når det gjelder togbevegelse.

For på nytt å starte tog som er stanset ved automatisk togstopp, skal togekspeditøren og lokomotivføreren
treffe tiltak etter automatisk togstopp (regel «Iverksetting av tiltak etter automatisk togstopp»). For tog på
nivå 2 skal ordren om nødstopp tilbakekalles.
Togekspeditøren skal ta med de instruksene og/eller begrensingene for togbevegelse som er nødvendige i
henhold til nasjonale regler
–

for tog som er stanset ved automatisk togstopp, i ERTMS skriftlig anvisning 02,

–

for andre tog, i ERTMS skriftlig anvisning 05.

Togekspeditøren kan særlig anmode lokomotivføreren om å undersøke en del av strekningen.
Lokomotivføreren skal etterkomme den skriftlige anvisningen og på anmodning rapportere om sine funn
når vedkommende har ryddet det aktuelle området.
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22.2.3.

FOR Å BESKYTTE OG STARTE SKIFTEBEVEGELSER PÅ NYTT
Togekspeditøren og lokomotivføreren skal anvende nasjonale regler.

23.

TILBAKEKALLING AV EN TILLATELSE TIL TOGBEVEGELSE

23.1.

SITUASJONER
Togekspeditøren beslutter å omdisponere trafikken.

23.2.

REGLER

23.2.1.

PÅ NIVÅ 1
Togekspeditøren skal anvende nasjonale regler for å tilbakekalle en tillatelse til togbevegelse.
Når nasjonale regler krever at et tog skal stå stille før det treffes trafikktiltak, skal togekspeditøren anmode
lokomotivføreren om å bli værende i stillstand ved hjelp av ERTMS skriftlig anvisning 03.
For å starte på nytt skal togekspeditøren gi lokomotivføreren tillatelse ved hjelp av ERTMS skriftlig
anvisning 04.
Lokomotivføreren skal kjøre på sikt fram til neste signal langs sporet.

23.2.2.

PÅ NIVÅ 2
Dersom det er mulig, skal togekspeditøren tilbakekalle en tillatelse for togframføring og erstatte den med
en kortere tillatelse («co-operative shortening»).
I alle andre tilfeller skal togekspeditøren anvende nasjonale regler.
Når nasjonale regler krever at et tog skal stå stille før det treffes trafikktiltak, skal togekspeditøren anmode
lokomotivføreren om å bli værende i stillstand ved hjelp av ERTMS skriftlig anvisning 03.
For å starte på nytt skal togekspeditøren gi lokomotivføreren tillatelse ved hjelp av ERTMS skriftlig
anvisning 04.

24.

TILTAK SOM SKAL TREFFES ETTER AUTOMATISK TOGSTOPP

24.1.

SITUASJONER
Et tog eller en skiftebevegelse er stanset ved automatisk togstopp.

24.2.

REGLER
Når det skjer en automatisk togstopp, skal lokomotivføreren anta at det foreligger en farlig situasjon, og
lokomotivføreren skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å unngå eller redusere følgene av en slik
situasjon. Det kan innebære å kjøre toget baklengs i samsvar med nasjonale regler.
Dersom toget skal kjøres baklengs, skal lokomotivføreren bekrefte tekstmeldingen «ACK TRAIN TRIP»
og frigjøre nødbremsen.
Når lokomotivføreren har kjørt toget baklengs og det står stille, skal vedkommende umiddelbart kontakte
togekspeditøren og underrette vedkommende om situasjonen.
I alle andre tilfeller der lokomotivføreren ved stillstand ser følgende tekstmelding på DMI:
«Ack train trip»,
skal lokomotivføreren bekrefte den automatiske togstoppen og kontakte togekspeditøren.
Lokomotivføreren skal ikke starte på nytt etter automatisk togstopp uten tillatelse fra togekspeditøren.
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Før togekspeditøren gir lokomotivføreren tillatelse til å fortsette etter automatisk togstopp ved hjelp av
ERTMS skriftlig anvisning 02, skal togekspeditøren
–

kontrollere at samtlige krav for strekningen er oppfylt i samsvar med nasjonale regler,

–

når vedkommende i samsvar med nasjonale regler har kunnet konstatere at sporet er fritt, frita
lokomotivføreren for kravet om å kjøre på sikt ved å tilføye følgende under «Ytterligere instrukser»:
«fritas for kjøring på sikt» i SR,

–

kontrollere om det er fastsatt hastighetsgrenser som er lavere enn høyeste hastighet for SR, og
innlemme dem i ERTMS skriftlig anvisning 02,

–

kontrollere om det er nødvendig med andre begrensninger og/eller instrukser og innlemme dem i
ERTMS skriftlig anvisning 02.

For å fortsette skal lokomotivføreren
–

motta ERTMS skriftlig anvisning 02 med alle ytterligere instrukser fra togekspeditøren,

–

kontrollere at den skriftlige anvisningen viser til sitt tog/sin skiftebevegelse og togets aktuelle posisjon,

–

avhengig av oppgaven, velge start eller SH og følge instruksene som er gitt i ERTMS skriftlig
anvisning 02,

–

starte på nytt i henhold til de anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på anvisninger fra DMI/
signalsystem»).

25.

HÅNDTERING AV STREKNINGENS MANGLENDE KOMPATIBILITET

25.1.

SITUASJONER
Det er påvist manglende kompatibilitet mellom egenskapene til det rullende materiellet og jernbanelinjens
egenskaper.

25.2.

REGLER
Når lokomotivføreren ser følgende tekstmelding på DMI:
«Route unsuitable»,
skal han/hun
–

stanse toget og underrette togekspeditøren om meldingen om at strekningen ikke er kompatibel,

–

undersøke om verdiene er i samsvar med togets egenskaper og eventuelt korrigere dem.

Lokomotivføreren skal ikke passere strekningen med manglende kompatibilitet før togekspeditøren har
gitt sin tillatelse til dette.

25.2.1.

ÅRSAKEN TIL MANGLENDE KOMPATIBILITET KAN FJERNES
Dersom nasjonale regler tillater det, skal togekspeditøren gi lokomotivføreren tillatelse til å passere
strekningen med manglende kompatibilitet ved hjelp av ERTMS skriftlig anvisning 06 med alle ytterligere
nødvendige instrukser.
Lokomotivføreren kan passere strekningen med manglende kompatibilitet dersom vedkommende har
mottatt ERTMS skriftlig anvisning 06 fra togekspeditøren.

25.2.2.

ÅRSAKEN TIL MANGLENDE KOMPATIBILITET KAN IKKE FJERNES
Togekspeditøren og lokomotivføreren skal anvende nasjonale regler.
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26.

INNKJØRING PÅ ET OPPTATT SPORAVSNITT PÅ EN STASJON

26.1.

SITUASJONER
Det er nødvendig å kjøre inn på et opptatt sporavsnitt med henblikk på

26.2.

–

å dele samme perrong,

–

å koples sammen andre tog.

REGLER
Når et tog skal kjøre inn på et opptatt spor, skal togekspeditøren
–

forsikre seg om at forreste tog står stille, og på nivå 2 at forreste togs tillatelse til togbevegelse er
tilbakekalt (regel «Tilbakekalling av tillatelse til togbevegelse»),fastsette strekningen for toget som
skal kjøre inn på det opptatte sporet.

Lokomotivføreren på det toget som skal kjøre inn på det opptatte sporet, skal opptre i samsvar med de
anvisningene som gis på DMI (regel «Reaksjon på anvisninger fra DMI/signalsystem»), og følge de
instruksene som mottas.
Ved en ikke planlagt togbevegelse skal togekspeditøren, før kjørestrekningen fastsettes, underrette
lokomotivføreren på begge togene om situasjonen i samsvar med nasjonale regler.

27.

BAKKING I NØDSSITUASJONER

27.1.

SITUASJONER
Det er oppstått en nødssituasjon som krever at toget beveger seg i motsatt retning i et område som er
beregnet på bakking i nødssituasjoner.

27.2

REGLER
Dersom toget i en nødssituasjon skal bakkes i samsvar med nasjonale regler, skal lokomotivføreren
–

bekrefte følgende tekstmelding:
«Ack RV»,

–

bakke toget i en nødssituasjon.

Når at toget har fullført bakkingen i en nødssituasjon og det står stille, skal lokomotivføreren umiddelbart
rapportere til togekspeditøren.

____________
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VEDLEGG A2
DRIFTSREGLER FOR ERTMS/GSM-R

Disse reglene skal forklare prinsippene for hvordan driftspersonalet forventes å håndtere det utstyret som er knyttet til
GSM-R.

Dette aspektet er fortsatt et åpent punkt, og vil bli nærmere beskrevet i en framtidig versjon av denne TSI-en.

___________
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VEDLEGG B
ANDRE REGLER SOM GJØR DET MULIG MED ENHETLIG DRIFT AV NYE STRUKTURELLE
DELSYSTEMER:

(se nr. 4.4.)

Dette vedlegget vil bli utviklet over tid, og vil regelmessig gjennomgås og ajourføres.
Typisk innhold i dette vedlegget vil være regler og framgangsmåter som skal anvendes på en ensartet måte på hele det
transeuropeiske nett, og særlig på det konvensjonelle banenettet, og som i dag ikke er omfattet av kapittel 4 i denne
TSI-en. Det er også sannsynlig at visse elementer i kapittel 4 og tilhørende vedlegg vil bli innarbeidet i dette vedlegget.
A. Generelt
Reservert
B. Personalets sikkerhet og trygghet
Reservert
C. Driftsmessig grensesnitt mot utstyr for styring, kontroll og signal
Sanding

C1

Bruk av sand er en effektiv måte for å forbedre friksjonen mellom hjul og skinner, og for å hjelpe toget under
bremsing og start, særlig under barske værforhold.
Opphoping av sand på skinnehodet kan imidlertid føre til en rekke problemer, særlig når det gjelder aktivering
av sporfelt og effektiv drift av sporveksler og skinnekryss.
Lokomotivføreren skal alltid kunne påføre sand, men det skal unngås så sant det er mulig
–

omkring sporveksler og skinnekryss,

–

under bremsing ved hastigheter på under 20 km/t.
Disse begrensningene får imidlertid ikke anvendelse dersom det er en risiko for SPAD (passering av signal som
viser fare), eller andre alvorlige hendelser der sanding vil kunne forbedre friksjonen,

–
C2

når toget står stille. Unntaket fra dette er ved start av toget og når det er nødvendig å prøve sandingsutstyret på
motorvognen. (Prøving bør normalt gjennomføres i områder som er særskilt angitt i infrastrukturregisteret).
Aktivering av varmgangsdetektorer
Reservert
D. Togbevegelser

D1

Normale driftsforhold

D2

Driftsforstyrrelser

Reservert
E. Avvik, hendelser og ulykker
Reservert

_____________
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VEDLEGG C
METODER FOR SIKKERHETSRELATERT KOMMUNIKASJON

Innledning

Formålet med dette dokumentet er å fastsette regler for sikkerhetsrelatert kommunikasjon som anvendes til informasjon
som sendes eller utveksles om sikkerhetskritiske situasjoner på samtrafikknettet, og særlig

–

fastsette sikkerhetsrelaterte meldingers art og struktur,

–

fastsette en metode for taleoverføring av disse meldingene.

Dette vedlegg skal danne grunnlag for

–

å sette infrastrukturforvaltningen i stand til å utforme meldinger og blankettsamlinger. Disse elementene skal sendes
til jernbaneforetak samtidig som regler og forskrifter stilles til rådighet,

–

at infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal kunne utarbeide dokumenter for sitt personale
(blankettsamlinger), instrukser til personalet som gir tillatelse til togbevegelser, og tillegg 1 til lokomotivførerens
regelbok «Kommunikasjonshåndbok».

Omfanget av bruken av blanketter og deres struktur kan variere. For visse risikoer er det relevant å bruke blanketter,
for andre ikke.

I forbindelse med en gitt risiko skal infrastrukturforvaltningen i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF
avgjøre hvorvidt det er relevant å bruke en blankett. En blankett skal bare brukes dersom dette innebærer flere fordeler
enn ulemper når det gjelder sikkerhet og ytelse.

Infrastrukturforvaltningen skal strukturere sine kommunikasjonsprotokoller på en formalisert måte og i henhold til
følgende tre kategorier:

–

muntlige hastemeldinger (i nødssituasjoner),

–

skriftlige anvisninger,

–

tilleggsmeldinger.

Som støtte for å overføre disse meldingene på en ordentlig måte, er det blitt utarbeidet en kommunikasjonsmetode.

1.

KOMMUNIKASJONSMETODE

1.1.

METODENS ELEMENTER OG PRINSIPPER

1.1.1.

STANDARDTERMINOLOGI SOM SKAL BRUKES I FORBINDELSE MED FRAMGANGSMÅTENE

1.1.1.1.

Framgangsmåte for overføring av tale
Uttrykk som gir motparten mulighet til å tale:
kom
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1.1.1.2.

Framgangsmåte for å motta meldinger
–

Når en direkte melding mottas
Uttrykk som bekrefter at den sendte meldingen er mottatt:

mottatt
Uttrykk som skal brukes for å få meldingen gjentatt dersom mottaket er dårlig eller meldingen
vanskelig å oppfatte:

gjenta (+ snakk sakte)
–

Ved mottak av en melding som er blitt opplest av mottakeren
Uttrykk som skal brukes for å fastslå om en melding som er opplest av mottakeren, nøyaktig tilsvarer
den sendte meldingen:

korrekt
eller:

feil (+ jeg gjentar)
1.1.1.3.

Framgangsmåte for å avbryte kommunikasjonen
–

Dersom meldingen er slutt:

slutt
–

Dersom avbruddet er midlertidig og forbindelsen ikke brytes
Uttrykk som brukes for å be motparten vente:

vent
–

Dersom avbruddet er midlertidig, men forbindelsen er brutt
Uttrykk som brukes for å fortelle motparten at kommunikasjonen vil bli avbrutt, men at den vil bli
gjenopptatt senere:

jeg kaller opp på nytt
1.1.1.4.

Framgangsmåte for å avbryte en skriftlig anvisning
Uttrykk som brukes for å avbryte en skriftlig anvisning underveis:

prosedyren avbrytes.....
Dersom meldingen skal gjenopptas senere, skal framgangsmåten gjentas fra starten.
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1.1.2.

27.6.2013

PRINSIPPER SOM SKAL ANVENDES VED FEIL ELLER MISFORSTÅELSER
For å kunne korrigere eventuelle feil i løpet av kommunikasjonen, skal følgende regler anvendes:

1.1.2.1.

Feil
–

feil under sending
Dersom avsenderen selv oppdager en feil i forbindelse med sending, skal avsender anmode om
annullering ved å sende følgende melding:

feil (+ fyll ut en ny blankett…)
eller:

feil + jeg gjentar
og deretter sende den opprinnelige meldingen på nytt.
–

feil når mottakeren gjentar meldingen
Dersom avsender oppdager en feil når meldingen gjentas av mottakeren, skal avsenderen sende
følgende melding:

feil + jeg gjentar
og sende den opprinnelige meldingen på nytt.
1.1.2.2.

Misforståelse
Dersom en av partene misforstår en melding, skal vedkommende be den andre parten om å gjenta
meldingen ved å bruke følgende uttrykk:

gjenta (+ snakk sakte)
1.1.3.

BOKSTAVERINGSKODE FOR ORD, TALL, TIDSPUNKT, AVSTAND, HASTIGHET OG DATOER
For å gjøre det lettere å forstå og formulere meldinger i forskjellige situasjoner, skal hvert ord uttales
langsomt og korrekt ved å stave ord eller navn og tall som kan misforstås. Et eksempel kan være
identifikasjonskoder for signaler eller sporveksler.
Ved bokstavering skal følgende regler anvendes:

1.1.3.1.

Bokstavering av ord og bokstavkombinasjoner
Det internasjonale fonetiske alfabetet skal brukes.
A Alpha

G Golf

L Lima

Q Quebec

V Victor

B Bravo

H Hotel

M Mike

R Romeo

W Whisky

C Charlie

I India

N November

S Sierra

X X-ray

D Delta

J Juliet

O Oscar

T Tango

Y Yankee

E Echo

K Kilo

P Papa

U Uniform

Z Zulu

F Foxtrot
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Eksempel:
Sporveksler A B = sporveksler Alpha-Bravo.
Signalnummer KX 835 = signal Kilo X-ray åtte tre fem.
Infrastrukturforvaltningen kan tilføye ytterligere bokstaver sammen med en fonetisk uttalelse for hver
bokstav som tilføyes, dersom det kreves for det alfabetet som anvendes på infrastrukturforvaltningens
arbeidsspråk.
Jernbaneforetaket kan tilføye ytterligere opplysninger om uttalen dersom det anses som nødvendig.

1.1.3.2.

Angivelse av tall
Tall skal angis siffer for siffer.
0

Null

5

Fem

1

Én

6

Seks

2

To

7

Sju

3

Tre

8

Åtte

4

Fire

9

Ni

Eksempel: Tog 2183 = tog to-én-åtte-tre.
Desimaler skal angis med ordet «komma».
Eksempel: 12,50 = én-to-komma-fem-null

1.1.3.3.

Angivelse av tid
Tid skal angis i lokal tid i tråd med vanlig språkbruk.
Eksempel: 10:52 = klokken ti femtito.
Dette er prinsippet, men dersom det er nødvendig, kan tidspunktet også angis siffer for siffer (klokken én
null fem to).

1.1.3.4.

Angivelse av avstander og hastigheter
Avstander skal angis i kilometer, og hastigheter skal angis i kilometer per time.
Engelske mil (miles) kan brukes dersom denne enheten brukes på den aktuelle infrastrukturen.

1.1.3.5.

Angivelse av datoer
Datoer skal angis på vanlig måte.
Eksempel: 10. desember

1.2.

KOMMUNIKASJONSSTRUKTUR
Taleoverføring av sikkerhetsrelaterte meldinger skal i prinsippet bestå av følgende to faser:
–

identifisering og anmodning om instruksjon,

–

sending av selve meldingen og avslutning av sendingen.

Den første fasen kan kortes ned eller overses helt når det gjelder høyt prioriterte sikkerhetsmeldinger.
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1.2.1.

REGLER FOR IDENTIFISERING OG ANMODNINGER OM INSTRUKSJON
For å gjøre det mulig for partene å identifisere hverandre, fastslå den aktuelle situasjonen og oversende
instrukser om framgangsmåte, skal følgende regler anvendes:

1.2.1.1.

Identifisering
Det er svært viktig at de personene som skal kommunisere med hverandre, identifiserer seg selv før
kommunikasjonen starter, unntatt når det gjelder høyt prioriterte sikkerhetsmeldinger som haster. Det
handler ikke bare om høflighet, for enda viktigere er det at det skaper tillit til at den personen som gir
tillatelse til togbevegelser, kommuniserer med lokomotivføreren på det riktige toget, og at lokomotivføreren
vet at han/hun snakker med riktig signal- eller kontrollsentral. Dette er særlig viktig når kommunikasjonen
finner sted i områder der kommunikasjonsgrensene overlapper hverandre.
Dette prinsippet gjelder også dersom kommunikasjonen har vært avbrutt.
Med henblikk på dette skal følgende meldinger anvendes av de forskjellige partene.
–

av personale som gir tillatelse til togbevegelser:

tog ….............................................................................................................................
(nummer)
dette er…........................................................................................................ Signaler
(navn)
–

av lokomotivføreren:

.................................................................................... Signaler
(navn)
dette er tog ..….........................................................................
(nummer)
Det bør bemerkes at identifiseringen kan etterfølges av en tilleggsmelding som gir det personalet som gir
tillatelse til togbevegelser, nok opplysninger om situasjonen til nøyaktig å avgjøre hvilken framgangsmåte
lokomotivføreren deretter skal følge.
1.2.1.2.

Anmodning om instruksjon
Forut for hver anvendelse av en framgangsmåte som støttes av en skriftlig anvisning, skal det anmodes
om instruksjon.
Følgende uttrykk skal brukes for å anmode om instruksjon:

forbered framgangsmåte …………….

1.2.2.

REGLER FOR OVERFØRING AV SKRIFTLIGE ANVISNINGER OG MUNTLIGE MELDINGER

1.2.2.1.

Høyt prioriterte sikkerhetsmeldinger
Ettersom dette er meldinger som haster og er helt vesentlige,
–

kan de sendes eller mottas under togframføring,

–

er det ikke nødvendig med identifisering først,
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1.2.2.2.

–

skal de gjentas,

–

skal de så snart som mulig følges opp av ytterligere opplysninger.

Skriftlige anvisninger
For at meldingene om framgangsmåter i blankettsamlingen kan sendes eller mottas på en pålitelig måte
(når toget står stille), skal følgende regler anvendes:

1.2.2.2.1.

Sending av meldinger
Blanketten skal fylles ut før meldingen sendes, slik at hele meldingsteksten kan sendes i én sending.

1.2.2.2.2.

Mottak av meldinger
Mottakeren av meldingen skal fylle ut blanketten i blankettsamlingen med de opplysningene som
avsenderen gir.

1.2.2.2.3.

Gjentakelse av mottatt melding
Alle de jernbaneopplysningene som er fastsatt på forhånd i blankettsamlingen, skal gjentas av mottakeren.
Gjentakelsen skal omfatte den meldingen som er markert med grått på blanketten, «tilbakemeldingsavsnittet»
og eventuelle tilleggsopplysninger eller utfyllende opplysninger.

1.2.2.2.4.

Bekreftelse på korrekt gjentakelse
Alle meldinger som gjentas, skal følges av en bekreftelse på samsvar eller manglende samsvar fra avsender
av meldingen.

korrekt

eller

feil + jeg gjentar

og den opprinnelige meldingen sendes på nytt
1.2.2.2.5.

Bekreftelse
Hver melding skal bekreftes om den er mottatt eller ikke på følgende måte:

mottatt

eller

gjenta (+ snakk sakte)
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1.2.2.2.6.

Sporbarhet og kontroll
Alle meldinger fra trafikkstyringspersonalet skal være forsynt med et entydig identifikasjons- eller
godkjenningsnummer:
–

Dersom meldingen dreier seg om en handling som lokomotivføreren må ha en særlig tillatelse for å
utføre (f.eks. passering av et stoppsignal,…):

tillatelse………......................................................................................................................
(nummer)

–

i alle andre tilfeller (f.eks. kjøring på sikt,…):

melding…..............................................................................................................................
(nummer)
1.2.2.2.7. Tilbakemelding
Hver melding som inneholder en anmodning om «tilbakemelding», skal følges av en tilbakemelding.
1.2.2.3.

Tilleggsmeldinger
Tilleggsmeldinger

1.2.2.4.

–

skal innledes med identifisering,

–

skal være korte og konsise (dersom mulig, begrenset til opplysninger som skal formidles, samt deres
bruksområde),

–

skal gjentas og etterfølges av en bekreftelse på korrekt gjentakelse eller ikke,

–

kan etterfølges av en anmodning om instruksjon eller ytterligere opplysninger.

Informasjonsmeldinger med varierende innhold som ikke er bestemt på forhånd
Informasjonsmeldinger med varierende innhold skal:
–

innledes med identifisering,

–

utarbeides før sending,

–

gjentas og etterfølges av en bekreftelse på korrekt gjentakelse eller ikke.

2.

MELDINGER OM FRAMGANGSMÅTER

2.1.

TYPE MELDING
Meldinger om framgangsmåter brukes til å sende driftsinstrukser i forbindelse med situasjoner som er
angitt i lokomotivførerens regelbok.
De omfatter selve meldingsteksten som tilsvarer situasjonen, og et nummer som identifiserer meldingen.
Dersom meldingen krever tilbakemelding fra mottakeren, angis også svarteksten.
Disse meldingene bruker forhåndsbestemte uttrykk som er fastsatt av infrastrukturforvaltningen på dennes
arbeidsspråk, og de formidles i form av forhåndstrykte blanketter på papir eller i elektronisk form.
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2.2.

BLANKETTER
Blankettene er et formalisert medium for å sende meldinger om framgangsmåter. Dette er vanligvis
meldinger som er tilknyttet forverrede arbeidsvilkår. Typiske eksempler kan være tillatelse til at en
lokomotivfører passerer et signal eller et «sluttpunkt for tillatelse til togframføring», et krav om framføring
med nedsatt hastighet i et bestemt område eller om å undersøke jernbanelinjen. Det kan også være andre
omstendigheter som krever bruk av slike meldinger.
De har som formål
–

å utgjøre et felles arbeidsdokument som brukes i sanntid av det personalet som gir tillatelse til
togbevegelser, og av lokomotivførerne,

–

å gi lokomotivføreren (særlig når vedkommende arbeider i ukjente eller uvanlige miljøer) en
påminnelse om den framgangsmåten lokomotivføreren skal følge,

–

å gjøre det mulig å spore kommunikasjonen.

For å identifisere blankettene, skal det utvikles entydige kodeord eller numre for den aktuelle
framgangsmåten. Dette kan baseres på hvor hyppig en blankett skal kunne brukes. Dersom det er
sannsynlig at den blanketten som blir brukt hyppigst av samtlige blanketter som utvikles, er blanketten om
passering av et signal eller en EOA i en faresituasjon, kan denne blanketten få nummer 001 og så videre.

2.3.

BLANKETTSAMLING
Når alle blankettene som skal brukes, er identifisert, skal de samles i et dokument på papir eller i elektronisk
form med benevnelsen «blankettsamling».
Dette er et felles dokument som vil bli brukt av lokomotivføreren og personalet som gir tillatelse til
togbevegelser, når de kommuniserer med hverandre. Det er derfor viktig at den blankettsamlingen som
brukes av lokomotivføreren og den som brukes av personalet som gir tillatelse til togbevegelser, er
utarbeidet og nummerert på samme måte.
Infrastrukturforvaltningen har ansvaret for å utarbeide blankettsamlingen og selve blankettene på sitt
«arbeidsspråk».
Jernbaneforetaket kan tilføye oversettelser av blankettene og tilhørende opplysninger som inngår i
blankettsamlingen, dersom det anses å være til hjelp for lokomotivførerne både under opplæringen og i
virkelige situasjoner.
Det språket som skal brukes for å sende meldinger, skal alltid være infrastrukturforvaltningens
«arbeidsspråk».
Blankettsamlingen skal bestå av to deler.
Den første delen skal inneholde følgende:
–

en påminnelse om hvordan blankettsamlingen skal brukes,

–

en indeks over blanketter for framgangsmåter fra trafikkstyringspersonalet,

–

en indeks over blanketter for framgangsmåter fra lokomotivføreren, når det er relevant,

–

listen over situasjoner med henvisning til hvilken blankett som skal brukes,

–

en ordliste med opplysning om de situasjonene som hver enkelt blankett gjelder for,

–

regler for hvordan meldingene skal bokstaveres (det fonetiske alfabetet osv.).

Annen del inneholder selve blankettene for framgangsmåtene.
Blankettsamlingen bør inneholde flere eksemplarer av hver blankett, og det anbefales at det brukes
skilleark mellom de enkelte avsnittene.
Jernbaneforetaket kan tilføye forklarende tekst som er relevant for hver blankett og hvilke situasjoner som
er omfattet, i lokomotivførerens blankettsamling.
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3.

TILLEGGSMELDINGER
Tilleggsmeldinger er informasjonsmeldinger som brukes av
–

enten lokomotivføreren for å underrette personalet som gir tillatelse til togbevegelser, eller av

–

personalet som gir tillatelse til togbevegelser for å underrette lokomotivføreren

om sjeldne situasjoner der det derfor ikke er ansett som nødvendig med en forhåndsfastsatt blankett, eller
om situasjoner tilknyttet togframføringen eller togets eller infrastrukturens tekniske status.
For å gjøre det lettere å beskrive situasjoner og utforme meldinger, kan det være nyttig å utarbeide en
meldingsstruktur, en liste med jernbaneterminologi, et beskrivende diagram over det rullende materiellet
som anvendes, og en beskrivelse av infrastrukturen (spor, kraftforsyning osv.).

3.1.

RETNINGSLINJER FOR MELDINGSFORMAT
Disse meldingene kan struktureres etter følgende retningslinjer:
Fase i kommunikasjonsflyten

Begrunnelse for å overføre
informasjonen
Bemerkning

Meldingselement

☐ til orientering
☐ for å treffe tiltak
☐ Det finnes
☐ Jeg så
☐ Jeg er blitt utsatt for
☐ Jeg har kjørt på

Posisjon
– langs jernbanelinjen

☐ ved ………………….....................................…..(stasjonens navn)
☐ ........................................................................................………….
(karakteristisk sted)
☐ ved kilometersten/-punkt ............................................................…
(nummer)

–

med hensyn til mitt tog

☐ motorvogn ........................................................................(nummer)
☐ styrevogn .........................................................................(nummer)

Type
– gjenstand
– person
Tilstand
– statisk

.............................................................................……………………..
(se ordliste)
☐ står på
☐ ligger på
☐ falt over
☐ går

–

i bevegelse

☐ løper
☐ i retning mot

Posisjon i forhold til sporene

Disse meldingene kan etterfølges av en anmodning om instruksjon.
Meldingselementene skal være på både det språket som jernbaneforetaket har valgt, og på de berørte
infrastrukturforvaltningenes arbeidsspråk.
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3.2.

Nr. 38/225

LISTE MED JERNBANETERMINOLOGI
Jernbaneforetaket skal utarbeide en liste med jernbaneterminologi til alle de nettene som disse
togene trafikkerer. Denne listen skal inneholde de termene som vanligvis brukes på det språket som
jernbaneforetaket har valgt, og på det «arbeidsspråket» som brukes av infrastrukturforvaltningen(e) hvis
infrastruktur anvendes.
Ordlisten skal bestå av to deler:

3.3.

–

en tematisk termliste,

–

en alfabetisk termliste.

BESKRIVENDE DIAGRAM OVER RULLENDE MATERIELL
Dersom jernbaneforetaket mener at det vil være nyttig for driften, skal det utarbeides et beskrivende
diagram over det rullende materiellet som anvendes. Det skal inneholde en liste med betegnelser
på de forskjellige komponentene som kan forekomme i kommunikasjonen mellom forskjellige
berørte infrastrukturforvaltninger. Det skal inneholde de vanlig forekommende benevnelsene som
brukes på det språket som jernbaneforetaket har valgt, og på det «arbeidsspråket» som brukes av
infrastrukturforvaltningen(e) hvis infrastruktur anvendes.

3.4.

BESKRIVELSE AV KARAKTERISTISKE
KRAFTFORSYNING OSV.)

EGENSKAPER

VED

INFRASTRUKTUREN

(SPOR,

Dersom jernbaneforetaket mener at det vil være nyttig for driften, skal det utarbeides en beskrivelse av
de karakteristiske egenskapene av infrastrukturen (spor, kraftforsyning osv.) på den jernbanestrekningen
som trafikkeres. Den skal inneholde en liste med betegnelser på de forskjellige komponentene som kan
forekomme i kommunikasjonen mellom berørte infrastrukturforvaltninger. Den skal inneholde de vanlig
forekommende benevnelsene som brukes på det språket som jernbaneforetaket har valgt, og på det
«arbeidsspråket» som brukes av infrastrukturforvaltningen(e) hvis infrastruktur anvendes.

4.

TYPE OG FORMAT PÅ MUNTLIGE MELDINGER

4.1.

NØDMELDINGER
Nødmeldinger har til formål å gi raske, viktige driftsinstrukser direkte tilknyttet sikkerheten på jernbanen.
For å unngå enhver risiko for misforståelser skal meldingene alltid gjentas én gang.
Nedenfor angis de viktigste meldingene som kan sendes, sortert etter viktighet.
Infrastrukturforvaltningen kan i tillegg tilføye andre nødmeldinger avhengig av hva virksomheten krever.
Nødmeldinger kan etterfølges av en skriftlig anvisning (se nr. 2).
Den typen tekst som anvendes til nødmeldinger, skal innlemmes i tillegg 1 «Kommunikasjonshåndbok»
til lokomotivførerens regelbok, og i den dokumentasjonen som gis til personale som gir tillatelse til
togbevegelser.

4.2.

MELDINGER SENDT ENTEN AV TRAFIKKSTYRINGSPERSONALET ELLER AV LOKOMOTIVFØREREN
–

Samtlige tog skal stanses:

Meldingen om at det er nødvendig å stanse alle togene skal kommuniseres ved hjelp av et lydsignal. I
mangel av et slik signal skal følgende setning brukes:
Nødssituasjon, stans alle tog
Dersom det er nødvendig, kan informasjon om sted eller område angis i meldingen.
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I tillegg skal denne meldingen, dersom det er mulig, raskt suppleres med opplysninger om årsak, sted for
nødssituasjonen og tognummer:
Hinder
eller brann
eller ..............................................................................
(annen årsak)
på linje ............................ ved.....................................
(km)
(navn)
Lokomotivfører …………………………………
(nummer)

–

Et bestemt tog skal stanses:
Tog ...................................................…(på linje/spor)
(nummer)

(navn/nummer)

Nødstopp
I dette tilfellet kan navnet eller nummeret på den jernbanelinjen eller det sporet der toget framføres,
anvendes til å supplere denne meldingen.
4.3.

MELDINGER FRA LOKOMOTIVFØREREN
–

Behov for å bryte kjørestrømmen:
Nødssituasjon, bryt strømforsyningen

Denne meldingen skal, dersom det er mulig, raskt suppleres med opplysninger om årsak, sted for nødssituasjonen og
tognummer:
Ved ..................................................................................................................
(km)
på ...............................................................................................… linje/spor
(navn/nummer)
mellom .................................................... og …..............................................
(stasjon)

(stasjon)

Årsak ..…………………...........................................................…………….
Lokomotivfører .............................................................................................
(nummer)
I dette tilfellet kan navnet eller nummeret på den jernbanelinjen eller det sporet der toget framføres,
anvendes til å supplere denne meldingen.

__________
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VEDLEGG D
INFORMASJON SOM JERNBANEFORETAKET SKAL HA TILGANG TIL NÅR DET GJELDER DEN
ELLER DE JERNBANESTREKNINGENE SOM DET HAR TIL HENSIKT Å TRAFIKKERE

DEL 1. ALLMENN INFORMASJON OM INFRASTRUKTURFORVALTNINGEN
1.1.

Navn/identitet på infrastrukturforvaltningen(e)

1.2.

Stat (eller stater)

1.3.

Kort beskrivelse

1.4.

Liste over generelle driftsregler og forskrifter (og hvordan få tilgang til dem)
DEL 2. KART OG OVERSIKTER

2.1.

Geografisk kart

2.1.1.

Jernbanestrekninger

2.1.2.

Viktigste steder (stasjoner, stasjonsområder, forgreningssteder, godsterminaler)

2.2.

Strekningsoversikt
Informasjon som skal tas med i strekningsoversiktene, om nødvendig supplert med tekst. Når det finnes
en separat oversikt over stasjoner/stasjonsområder/depoter, kan informasjonen i strekningsoversikten
forenkles

2.2.1.

Angivelse av avstand

2.2.2.

Identifisering av jernbanespor, forgreningsstrekninger, vikespor og dekningssporskifter

2.2.3.

Forbindelser mellom jernbanesporene

2.2.4.

Viktigste steder (stasjoner, stasjonsområder, forgreningssteder, godsterminaler)

2.2.5.

Alle faste signalers plassering og betydning

2.3

Oversikt over stasjoner/stasjonsområder/depoter (merk: gjelder bare steder som er tilgjengelige for
samtrafikk)
Informasjon som skal tas med i oversiktene som gjelder for de enkelte stedene, om nødvendig supplert
med tekst.

2.3.1.

Stedets navn

2.3.2.

Stedets identitetskode

2.3.3.

Type sted (passasjerterminal, godsterminal, stasjonsområde, depot)

2.3.4.

Alle faste signalers plassering og betydning

2.3.5.

Sporidentifisering og sporplan, herunder dekningssporskifter

2.3.6.

Identifisering av perronger

2.3.7.

Perrongenes lengde

2.3.8.

Perrongenes høyde

2.3.9.

Identifisering av sidespor

2.3.10.

Sidesporenes lengde

2.3.11.

Tilgang til fast strømforsyning
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2.3.12.

Avstand mellom kanten på perrongen og midten av sporet, parallelt med kjøreflaten

2.3.13.

(For stasjoner med passasjertrafikk) Tilgjengelighet for funksjonshemmede
DEL 3. SÆRSKILT INFORMASJON OM STREKNINGSAVSNITT

3.1.

Generelle egenskaper

3.1.1.

Stat

3.1.2.

Identifikasjonskoden for strekningsavsnittet: nasjonal kode

3.1.3.

Strekningsavsnittets endestasjon 1

3.1.4.

Strekningsavsnittets endestasjon 2

3.1.5.

Tidspunkter for når strekningsavsnittet er åpent for trafikk (tidspunkter, dager, særlige ordninger i
forbindelse med offentlige helligdager)

3.1.6.

Angivelse av avstand langs sporet (hyppighet, utseende og plassering)

3.1.7.

Type trafikk (blandet, persontrafikk, gods, …)

3.1.8.

Største tillatte hastighet(er)

3.1.9.

Annen informasjon som er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker

3.1.10.

Særskilte lokale driftskrav (herunder eventuelle særlige kvalifikasjoner for personalet)

3.1.11.

Særlige restriksjoner for farlig gods

3.1.12.

Særlige restriksjoner når det gjelder lasting

3.1.13.

Modell for melding om midlertidig arbeid (og hvordan oppnå dette)

3.1.14.

Angivelse av at strekningsavsnittet er overbelastet (artikkel 22 i direktiv 2001/14/EF)

3.2.

Særlige tekniske egenskaper

3.2.1.

EF-verifisering av TSI-en for infrastruktur

3.2.2.

Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning

3.2.3.

Liste over eventuelle særlige tilfeller

3.2.4.

Liste over eventuelle særlige unntak

3.2.5.

Sporvidde

3.2.6.

Lasteprofil

3.2.7.

Største aksellast

3.2.8.

Største metervekt

3.2.9.

Tverrgående sporkrefter

3.2.10.

Sporkrefter i lengderetningen

3.2.11.

Minste krumningsradius

3.2.12.

Stigningsprosent

3.2.13.

Angivelse av sted for stigning
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3.2.14.

For bremsesystem som ikke bruker friksjon mellom hjul og spor, godkjent bremsekraft

3.2.15.

Broer

3.2.16.

Viadukter

3.2.17.

Tunneler

3.2.18.

Bemerkninger

3.3

Delsystemet energi

3.3.1.

EF-verifisering av TSI-en for energi

3.3.2.

Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning

3.3.3.

Liste over eventuelle særlige tilfeller

3.3.4.

Liste over eventuelle særlige unntak

3.3.5.

Type strømforsyningssystem (f.eks. intet, kjøreledning, strømskinne)

3.3.6.

Strømforsyningssystem (f.eks. vekselstrøm, likestrøm)

3.3.7.

Laveste spenning

3.3.8.

Høyeste spenning

3.3.9.

Begrensninger når det gjelder strømforbruket til en eller flere visse elektriske motorvogner

3.3.10.

Begrensninger når det gjelder plasseringen til en eller flere motorvognsett slik at den/de er i samsvar med
kjøreledningens atskilte seksjoner (strømavtakerens plassering)

3.3.11.

Hvordan oppnås elektrisk isolering

3.3.12.

Kjøreledningens høyde

3.3.13.

Kjøreledningens tillatte stigning i forhold til sporet og stigningsvariasjon

3.3.14.

Godkjente typer strømavtakere

3.3.15.

Minste statisk kraft

3.3.16.

Største statisk kraft

3.3.17.

Plassering av nøytrale seksjoner

3.3.18.

Driftsinformasjon

3.3.19.

Senking av strømavtakere

3.3.20.

Vilkår som gjelder for regenerativ bremsing

3.3.21.

Maksimal tillatt strøm til tog

3.4.

Delsystemet «Styring, kontroll og signal»

3.4.1.

EF-verifisering av TSI-en for styring, kontroll og signal

3.4.2.

Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning

3.4.3.

Liste over eventuelle særlige tilfeller
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3.4.4.

Liste over eventuelle særlige unntak
ERTMS/ETCS

3.4.5.

Nivå for anvendelse

3.4.6.

Valgfrie funksjoner installert langs sporet

3.4.7.

Valgfrie funksjoner som kreves om bord på toget

3.4.8.

Programvarens versjonsnummer

3.4.9.

Dato for ibruktaking av denne versjonen
ERTMS/GSM-R radio

3.4.10.

Valgfrie funksjoner er angitt i spesifikasjonen over funksjonskrav (FRS)

3.4.11

Versjonsnummer

3.4.12.

Dato for ibruktaking av denne versjonen
For ERTMS/ETCS-nivå 1 med in-fill-funksjon

3.4.13.

Teknisk gjennomføring som kreves for rullende materiell
Klasse B-system(er) med hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling

3.4.14.

Nasjonale regler for drift av klasse B-systemer (+ hvordan få tilgang til dem)
Linjesystem

3.4.15.

Ansvarlig medlemsstat

3.4.16.

Systemets navn

3.4.17.

Programvarens versjonsnummer

3.4.18.

Dato for ibruktaking av denne versjonen

3.4.19.

Gyldighetstidens utløp

3.4.20.

Behov for å ha mer enn ett system aktivt samtidig

3.4.21.

System om bord på toget
Klasse B-radiosystemer

3.4.22.

Ansvarlig medlemsstat

3.4.23.

Systemets navn

3.4.24.

Versjonsnummer

3.4.25.

Dato for ibruktaking av denne versjonen

3.4.26.

Gyldighetstidens utløp

3.4.27.

Særskilte vilkår som kreves for å svitsje mellom forskjellige klasse B-systemer med hensyn til sikring av
togbevegelse, styring og varsling

3.4.28.

Særskilte tekniske vilkår som kreves for å svitsje mellom ERTMS/ETCS og klasse B-systemer
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3.4.29.

Særskilte vilkår som kreves for å svitsje mellom forskjellige radiosystemer
Tekniske driftsforstyrrelser:

3.4.30.

ERTMS/ETCS

3.4.31.

Klasse B-system med hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling

3.4.32.

ERTMS/GSM-R

3.4.33.

Klasse B-radiosystem

3.4.34.

Signaler langs sporet
Hastighetsbegrensninger knyttet til bremseevne

3.4.35.

ERTMS/ETCS

3.4.36.

Klasse B-systemer med hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling
Nasjonale regler for drift av et klasse B-system

3.4.37.

Nasjonale regler knyttet til bremseevne

3.4.38.

Øvrige nasjonale regler, f.eks.: data tilsvarende UIC-folder 512 (8. utgave av 1.1.79 med 2 endringer)
EMC-følsomhet hos infrastrukturbasert utstyr for styring, kontroll og signal

3.4.39.

Krav som skal angis i samsvar med europeiske standarder

3.4.40.

Mulighet til å bruke virvelstrømbrems

3.4.41.

Mulighet til å bruke magnetisk brems

3.4.42.

Krav til tekniske løsninger som gjelder gjennomførte unntak

3.5.

Delsystemet «Drift og trafikkstyring»

3.5.1.

EF-verifisering av TSI-en for drift og trafikkstyring

3.5.2.

Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning

3.5.3.

Liste over eventuelle særlige tilfeller

3.5.4.

Liste over eventuelle særlige unntak

3.5.5.

Språk som skal brukes til sikkerhetskritisk kommunikasjon med infrastrukturforvaltningens personale

3.5.6.

Særlige klimatiske forhold og tilknyttede ordninger

__________
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VEDLEGG E

SPRÅK OG KOMMUNIKASJONSNIVÅ

De muntlige kvalifikasjonene på et språk kan inndeles i fem nivåer
Nivå

5

4

3

2

1

Beskrivelse

–

kan føre en samtale med en hvilken som helst samtalepartner

–

kan gi uttrykk for en mening

–

kan forhandle

–

kan overtale

–

kan gi råd

–

kan håndtere helt uforutsette situasjoner

–

kan gjøre antagelser

–

kan uttrykke meningen sin i diskusjoner

–

kan håndtere praktiske situasjoner som involverer et uforutsett element

–

kan beskrive

–

kan føre en enkel samtale

–

kan håndtere enkle praktiske situasjoner

–

kan stille spørsmål

–

kan svare på spørsmål

–

kan snakke ved å bruke setninger som er lært utenat

Dette er et midlertidig vedlegg. En mer detaljert beskrivelse er under utarbeiding og vil kunne brukes ved en framtidig
revisjon av denne TSI-en.
Det foreligger også planer om å innarbeide et verktøy som skal brukes for å bedømme en persons kompetansenivå. Dette
verktøyet vil finnes i en framtidig versjon av denne TSI-en.

__________
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VEDLEGG F
RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

(Med uttrykket «medlemsstat» i forbindelse med denne modulen menes den medlemsstaten eller det organet som er
utpekt av medlemsstaten for å gjennomføre vurderingen).
1.

Ved dette vedlegg fastsettes retningslinjer for å forenkle medlemsstatenes vurderinger for å bekrefte at den eller de
foreslåtte driftsprosessene:
–

er i samsvar med denne TSI-en og viser at de grunnleggende kravene(1) i direktiv 2001/16/EF (og eventuelle
endringer i direktiv 2004/50/EF) er oppfylt,

–

er i samsvar med øvrige relevante regler, herunder direktiv 2004/49/EF,

og kan tas i bruk.
2.

Berørte infrastrukturforvaltninger eller jernbaneforetak skal framlegge relevant dokumentasjon for medlemsstaten
(som beskrevet i punkt 3 nedenfor), som beskriver den eller de nye eller endrede driftsprosessene.
Den dokumentasjonen som blir framlagt om utforming og utvikling av den eller de nye eller endrede driftsprosessene,
skal være tilstrekkelig detaljert til at medlemsstaten forstår begrunnelsen for forslaget. Dessuten skal den framlagte
dokumentasjonen også omfatte en redegjørelse for erfaringene i forbindelse med driften når det er spørsmål om å
ajourføre eller fornye delsystemene.
Dokumentasjonen skal enten framlegges på papir eller i elektronisk form (eller som en kombinasjon av begge).
Medlemsstaten kan anmode om ytterligere kopier dersom det er nødvendig for å gjennomføre vurderingen.

3.

Nærmere opplysninger om vurderingen

3.1. Dokumentasjonen som beskriver den eller de aktuelle driftsprosessene, skal minst inneholde følgende elementer:
–

en generell beskrivelse av infrastrukturforvaltningens eller jernbaneforetakets driftsorganisasjon (oversikt over
ledelse/overvåking og funksjonalitet), samt en detaljert beskrivelse av de vilkårene og rammene som gjelder
for å anvende og gjennomføre den eller de driftsprosessene som skal vurderes,

–

opplysninger om alle relevante driftsprosesser som skal utføres (typiske framgangsmåter, instrukser,
dataprogrammer osv.),

–

en beskrivelse av hvordan den eller de aktuelle driftsprosessene skal gjennomføres, brukes og kontrolleres,
herunder en analyse av eventuelt særlig utstyr som skal anvendes,

–

opplysninger om de personene som vil bli berørt av en eller flere driftsprosesser, den opplæringen og/eller de
gjennomgåelsene som vil finne sted, og en eventuell vurdering av den personlige risikoen som de ansatte kan
bli utsatt for,

–

en framgangsmåte for hvordan senere endringer og ajourføringer av driftsprosessene vil bli håndtert (MERK:
dette omfatter ikke eventuelle større framtidige endringer eller nye prosesser — i slike tilfeller er det nødvendig
med ny dokumentasjon i samsvar med disse retningslinjene),

–

diagrammer som viser hvordan nødvendige tilbakemeldinger (og all annen informasjon om driften) flyter inn
i, ut av og gjennom infrastrukturforvaltningens eller jernbaneforetakets driftsorganisasjon for å støtte relevante
driftsprosesser,

–

beskrivelser, forklaringer og all dokumentasjon som er nødvendig for å forstå utformingen og utviklingen av
den eller de aktuelle nye eller endrede driftsprosessene (MERK: i forbindelse med sikkerhetskritiske prosesser
omfatter dette en vurdering av de risikoene som er knyttet til gjennomføringen av den eller de nye eller endrede
prosessene),

–

påvisning av at den eller de aktuelle driftsprosessene oppfyller kravene i TSI-en.

Når det er relevant, bør også følgende elementer inngå:
–

(1)

en liste over spesifikasjoner eller europeiske standarder som delsystemets relevante driftsprosesser er validert
etter, og bevis på at det er samsvar,

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4 i
TSI-en.
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–

bevis på samsvar med andre bestemmelser som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

særskilte vilkår eller begrensninger for de aktuelle driftsprosessene.

3.2. Medlemsstaten skal
–

identifisere de relevante bestemmelsene i TSI-en som den eller de aktuelle driftsprosessen(e) skal være i
samsvar med,

–

kontrollere at den dokumentasjonen som framlegges, er fullstendig og i samsvar med nr. 3.1,

–

undersøke den dokumentasjonen som framlegges, og avgjøre hvorvidt

–
4.

–

den eller de aktuelle driftsprosessene oppfyller de relevante kravene i TSI-en,

–

utformingen og utviklingen av den eller de nye eller reviderte driftsprosessene (herunder eventuelle
risikovurderinger) er solide og er blitt håndtert på en korrekt måte,

–

planene for gjennomføring og senere bruk/kontroll av en eller flere driftsprosesser vil sikre at de relevante
kravene i TSI-en fortsatt oppfylles,

dokumentere (i en vurderingsrapport, se nr. 4 nedenfor) sine resultater med hensyn til om driftsprosessen(e) er
i samsvar med bestemmelsene i TSI-en.
Vurderingsrapporten skal minst omfatte følgende opplysninger:

–

opplysninger om berørt infrastrukturforvaltning/jernbaneforetak,

–

opplysninger om driftsprosessen(e) som er blitt vurdert, herunder opplysninger om eventuelle særlige aktuelle
framgangsmåter, instrukser, dataprogrammer,

–

en beskrivelse av de elementene som er knyttet til kontroll og bruk av den eller de aktuelle driftsprosessene,
herunder overvåking, tilbakemelding og tilpasning,

–

eventuelle tilsyns- og revisjonsrapporter som ligger til grunn for vurderingen,

–

en bekreftelse på at den eller de aktuelle driftsprosessene og vilkårene for å gjennomføre dem, vil sikre at
gjeldende krav som er oppført i de relevante avsnittene i TSI-en, er oppfylt, herunder eventuelle forbehold som
gjenstår etter at vurderingen er avsluttet,

–

en redegjørelse for alle eventuelle vilkår og grenser (herunder eventuelle relevante begrensninger i tilknytning
til eventuelle forbehold) for å gjennomføre den eller de relevante driftsprosessene,

–

navnet på og adressen til den medlemsstaten som er involvert i vurderingen, og datoen for når rapporten er
avsluttet.

Dersom infrastrukturforvaltningen/jernbaneforetaket på grunnlag av vurderingsrapporten nektes tillatelse/
sertifisering for å gjennomføre de relevante driftsprosessene, skal medlemsstaten gi en detaljert begrunnelse for
avslaget i samsvar med direktiv 2004/49/EF.
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Nr. 38/235

VEDLEGG G
VEILEDENDE OG VALGFRI LISTE OVER ELEMENTER SOM SKAL KONTROLLERES FOR HVER
GRUNNLEGGENDE PARAMETER

Dette vedlegg er ennå ikke ferdig utarbeidet og krever ytterligere arbeid; det tas med som et arbeidsutkast.
I forbindelse med framgangsmåtene for sertifisering og godkjenning beskrevet i artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF,
gis det i dette vedlegg følgende tilleggsinformasjon:
— A — et punkt som er av organisatorisk eller prinsipiell karakter og bør inngå i sikkerhetsstyringssystemet
— B — et punkt som er en detaljert framgangsmåte eller driftsprosess, og som støtter de organisatoriske prinsippene i
sikkerhetsstyringssystemet, og som bare får anvendelse i medlemsstaten

Parametrer som skal
vurderes

Dokumentasjon for
lokomotivførere

Dokumentasjon
til IFs personale
som gir tillatelse til
togbevegelser

Elementer som skal kontrolleres for hver parameter

Henvisning til
TSI

Gjelder for
JF

4.2.1.2.1

Prosess der infrastrukturforvaltningen (IF)
formidler relevant informasjon til jernbaneforetaket
(JF)

4.2.1.2.1

Innholdet i Lokomotivførers regelbok omfatter
minstekravene i denne TSI-en og særskilte
framgangsmåter som kreves av IF

4.2.1.2.1

X

B

Prosess for å utarbeide lokomotivførerens
strekningsbok (og valideringsprosessen)

4.2.1.2.2.1

X

A

Innholdet i lokomotivførerens strekningsbok
omfatter minstekravene i denne TSI-en

4.2.1.2.2.1

X

B

Prosess der IF gir råd til JF om endrede driftsregler/
driftsopplysninger

4.2.1.2.2.2

Prosess for å samle endringer i ett særskilt dokument

4.2.1.2.2.2

Prosess for å underrette lokomotivførerne i sanntid
om endringer

4.2.1.2.2.3

Prosess for å formidle opplysninger om togtider til
lokomotivførerne

4.2.1.2.3

X

A

Prosess for å formidle informasjon om rullende
materiell til lokomotivførerne

4.2.1.2.4

X

A

Prosess for å utarbeide regler og framgangsmåter
som gjelder særskilt for et bestemt sted (herunder
valideringsprosessen), trafikkstyringspersonale

4.2.1.3

X

B

Prosess for sikkerhetsrelatert
mellom IFs og JFs personale

4.2.1.4

kommunikasjon

X

A/B

Prosess for å utarbeide Lokomotivførers regelbok
(herunder oversettelser til andre språk [når det er
relevant] og valideringsprosessen)

A

X

X
X

X

4.2.1.5,
4.6.1.3.1

X

Togets synlighet

Prosess for å sikre at belysningen foran på togene
oppfyller kravene i denne TSI-en

4.2.2.1.2,
4.3.3.4.1

X

Prosess for å sikre at belysningen bak på togene
oppfyller kravene i denne TSI-en

4.2.2.1.3

X

Prosess for å sikre at togenes hørbarhet oppfyller
kravene i denne TSI-en

4.2.2.2,
4.3.3.5

X

A

A
A

X

Sikkerhetsrelatert
Prosess for å sikre at nevnte personale anvender
kommunikasjon mellom den kommunikasjonsmetoden som er beskrevet i
JFs og IFs personale
vedlegg C til denne TSI-en

Togets hørbarhet

IF

A

A

A
X

A
A

A
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Parametrer som skal
vurderes

Elementer som skal kontrolleres for hver parameter

Henvisning til
TSI

27.6.2013

Gjelder for
JF

IF

A/B

Identifikasjon av
kjøretøy

Prosess for å vise at det er samsvar med vedlegg P
i denne TSI-en

4.2.2.3

X

A

Lasting av godsvogner

Samling av lasteregler som skal anvendes av JFs
personale

4.2.2.4

X

A

Togsammensetning

Prosess for å utarbeide regler for togsammensetning
(herunder valideringsprosessen)

4.2.2.5

X

A

Innholdet i reglene for togsammensetning omfatter
minstekravene som er angitt i denne TSI-en

4.2.2.5

X

B

Prosess for å sikre at det formidles nødvendige
opplysninger om strekningen for å kunne beregne
bremseevne, eller at det formidles opplysninger om
den bremseevnen som faktisk kreves

4.2.2.6.2

Prosess for å beregne eller formidle
bremseevnen som kreves (bremseregler)

den

4.2.2.6.2,
4.3.2.1

X

B

Ansvar for å kontrollere Fastlegging av sikkerhetsutstyret om bord som er
at toget er i driftsferdig nødvendig for at toget skal kunne framføres på en
stand
sikker måte

4.2.2.7.1

X

B

Prosess for å sikre at eventuelle endringer av togets
egenskaper som berører yteevne blir identifisert, og
at disse opplysningene formidles til IF

4.2.2.7.1

X

A

Prosess for å sikre at opplysninger om
togframføringen gjøres tilgjengelig for IF før
avgang

4.2.2.7.2

X

A

Togplanlegging

Prosess for å sikre at JF formidler nødvendige
opplysninger til IF når denne anmoder om ruteleie

4.2.3.1

X

A

Identifikasjon av tog

Prosess for å tildele toget et entydig og utvetydig
identifikasjonsnummer

4.2.3.2

X

A

Avgangsprosedyrer

Fastsettelse av kontroll og prøving før avgang

4.2.3.3.1

X

B

Prosess for å rapportere om faktorer som vil kunne
påvirke togframføringen

4.2.3.3.2

X

A

Metoder for å registrere sanntidsinformasjon,
herunder de minstekravene som kreves i denne
TSI-en

4.2.3.4.1

X

B

Fastlegging av framgangsmåter for kontroll og
overvåking av trafikken

4.2.3.4.2.1

X

B

Prosess for å sikre håndtering av endringer av
linjeforhold og togegenskaper

4.2.3.4.2

X

B

Prosess for å angi beregnet tid for når toget overdras
fra en IF til en annen IF

4.2.3.4.2.2

X

B

Farlig gods

Prosess for å overvåke farlig gods, herunder
minstekravene i denne TSI-en

4.2.3.4.3

X

A

Driftskvalitet

Prosess for å overvåke at alle aktuelle tjenester
fungerer på en effektiv måte, og rapportere
tendenser til alle berørte IF-er og JF-er

4.2.3.4.4

X

B

Krav til bremser

Trafikkstyring

X

X

A

B
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Parametrer som skal
vurderes

Registrering av data

Driftsforstyrrelser

Henvisning til
TSI

Elementer som skal kontrolleres for hver parameter

Listen over de dataene som skal registreres utenfor
toget, omfatter de dataene som skal registreres i
henhold til minstekravene i denne TSI-en

4.2.3.5.1

Listen over de dataene som skal registreres om bord
på toget, omfatter de dataene som skal registreres i
henhold til minstekravene i denne TSI-en

4.2.3.5.2,
4.3.2.3

Prosess for å underrette andre brukere om
forstyrrelser som kan føre til driftsstans

4.2.3.6.2

Nr. 38/237

Gjelder for
JF

IF

X

X

A/B

A

A

X
X

A
A

Fastsettelse av instrukser som IF skal gi til
lokomotivførerne ved driftsstans

4.2.3.6.3

X

B

Fastsettelse av egnede tiltak for å håndtere
identifisert driftsstans, herunder de minstekravene
som er oppført i denne TSI-en

4.2.3.6.4

X

B

Prosess for å definere og offentliggjøre
beredskapstiltak for å håndtere nødtjenester

4.2.3.7

X

A

Prosess for å formidle beredskapssikkerhetsinstrukser til passasjerer

og

4.2.3.7

X

A

Hjelp til togpersonalet
i tilfelle en alvorlig
hendelse

Prosess for å bistå togpersonalet
driftsforstyrrelser for å unngå forsinkelser

ved

4.2.3.8

X

A

Faglig dyktighet og
språkferdighet

Prosess for å vurdere faglig kunnskap i samsvar
med minstekravene i denne TSI-en

4.6.1.1

X

A

Håndtering av
nødssituasjoner

X
Fastsettelse
av
systemet
som
forvalter
kvalifikasjoner for å sikre at personalet kan omsette
kunnskapen i praksis i samsvar med minstekravene
i denne TSI-en

4.6.1.2

Prosess for å vurdere om språkferdigheten oppfyller
minstekravene i denne TSI-en

4.6.2

X

A
X

X

for

å

vurdere

4.6.3.1,
4.6.3.2.3

X

A
A

X

Grunnleggende kvalifikasjoner, framgangsmåter og
språk

A
A

X
Fastlegging av en prosess
togpersonalet, herunder:

A

A

Kunnskap om jernbanestrekninger
Kunnskap om rullende materiell
Særlige kvalifikasjoner (f.eks. lange tunneler)
Fastlegging av en analyse for opplærings- og
kompetansebehov for personale som utfører
sikkerhetskritiske oppgaver, for å ta hensyn til
minstekravene i denne TSI-en

4.6.3.2

X

A
X

A
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Parametrer som skal
vurderes

Helse- og
sikkerhetsvilkår

Elementer som skal kontrolleres for hver parameter

Prosess for å sikre personalets helsetilstand,
herunder kontroll av hvordan narkotiske stoffer og
alkohol påvirker arbeidsevnen
Fastsettelse av kriterier for:
Godkjenning av bedriftsleger og medisinske
virksomheter

Henvisning til
TSI

4.7.1

27.6.2013

Gjelder for
JF

IF

X

A
X

4.7.2, 4.7.3,

X

A
A

X

4.7.4

A/B

A

Godkjenning av psykologer
Legeundersøkelser og psykologiske vurderinger
Fastsettelse av medisinske krav, herunder:
–

Allmenn helsetilstand

–

Syn

–

Hørsel

–

Graviditet (lokomotivførere)

Særlige krav til lokomotivførere:
–

Syn

–

Krav til hørsel og tale

–

Antropometri

4.7.5

X

A
X

4.7.6

X

A

A
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VEDLEGG H
MINSTEKRAV TIL FAGLIGE KVALIFIKASJONER FOR TOGFRAMFØRING

1.

Allmenne krav
–

Dette vedlegg, som skal leses sammen med nr. 4.6 og 4.7, er en liste over de elementene som anses for å være
relevante for å kunne framføre et tog på det transeuropeiske nett.
Det skal bemerkes at selv om dette dokumentet er så fullstendig som det kan være med hensyn til en generelt
anvendelig liste, vil det være ytterligere punkter av lokal/nasjonal karakter som også skal tas i betraktning.

2.

–

Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at driftspersonalet
er opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver.

–

Regler og framgangsmåter får anvendelse på den oppgaven som utføres, og på den personen som utfører
oppgaven. Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett hvilket navn, hvilken
yrkestittel eller grad som anvendes i reglene eller framgangsmåtene, eller av det enkelte foretak.

–

Enhver godkjent og kvalifisert person skal anvende de reglene og framgangsmåtene som er knyttet til den
oppgaven som skal utføres.

Faglig kunnskap
Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og
opplæring som beskrevet i nr. 4.6.

2.1. Generell faglig kunnskap
–

Generelle prinsipper for sikkerhetsstyring innenfor jernbanesystemet som er relevante for oppgaven, herunder
grensesnitt mot andre delsystemer

–

Generelle vilkår som gjelder sikkerheten for passasjerer og/eller gods, samt for personer på eller omkring sporet

–

Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

–

Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet

–

Personlig sikkerhet, herunder når førerrommet forlates på fri strekning

–

Generelle prinsipper for sikker lasting av tog (godsarbeidere)

–

Togsammensetning (i henhold til foretakets krav)

–

Kunnskap om elektriske prinsipper i tilknytning til rullende materiell og infrastruktur

2.2. Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som gjelder for den infrastrukturen som skal benyttes
–

Driftsmetoder og sikkerhetsregler

–

Delsystemet «Styring, kontroll og signal», herunder tilhørende angivelser av signaler i førerrommet

–

Regler for tog som framføres under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner

–

Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte framgangsmåter for utveksling av meldinger, herunder bruk av
kommunikasjonsutstyr

–

Roller og ansvarsområder for personer som er involvert i driften

–

Dokumenter og annen informasjon om oppgaven, herunder tilleggsopplysninger om aktuelle forhold, som f.eks.
opplysninger om hastighetsgrenser eller midlertidige signaler, som mottas før avgang
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2.3. Kunnskap om rullende materiell
–

Utstyr på motorvognen som er relevant for togframføring:

–

de enkelte delene og deres funksjon,

–

kommunikasjons- og nødutstyr,

–

betjeningsinnretninger og indikatorer som lokomotivføreren kan bruke, og som omfatter trekkraft, bremsing og
faktorer som har med trafikksikkerhet å gjøre.

–

Utstyr på kjøretøy som er relevant for togframføring:

–

de enkelte delene og deres funksjon,

–

betjeningsinnretninger og indikatorer som lokomotivføreren kan bruke, og som omfatter bremsing og faktorer som
har med trafikksikkerhet å gjøre,

–

betydningen av merking inni og utenpå kjøretøyer, og de symbolene som brukes ved transport av farlig gods.

3.

Kunnskap om jernbanestrekninger
Kunnskap om jernbanestrekninger omfatter den spesifikke kunnskapen og/eller erfaringen om en jernbanestreknings
særlige egenskaper som en lokomotivfører skal ha før vedkommende får tillatelse til å framføre et tog på en
strekning på eget ansvar. Det omfatter den kunnskapen som er nødvendig utover de opplysningene som gis ved
hjelp av signaler og dokumenter, f.eks. ruteplaner og annen dokumentasjon om bord, og utover kunnskap om driftsog sikkerhetsregler som gjelder på strekningen og som er beskrevet i nr. 2.2. i dette vedlegg.
Kunnskap om jernbanestrekninger omfatter særlig følgende:

4.

–

driftsvilkår, f.eks. signaler, kontroll og kommunikasjon,

–

kunnskap om plassering av signaler, bratte stigninger og planoverganger,

–

punkter der det skiftes mellom forskjellige drifts- og strømforsyningssystemer,

–

type kjørestrøm på den aktuelle jernbanelinjen, herunder plasseringen av nøytrale seksjoner,

–

lokale drifts- og nødløsninger

–

stasjoner og stoppesteder,

–

lokale installasjoner (depoter, sidespor,...) som kreves av foretaket.

Evne til å omsette kunnskapen i praksis
Personale som framfører tog, skal kunne utføre følgende oppgaver (som er relevante for foretakets aktiviteter):

4.1. Klargjøre for framføring
–

Fastsette de særlige egenskapene ved det arbeidet som skal utføres, herunder eventuelt tilhørende dokumentasjon

–

Sikre at dokumentene og nødvendig utstyr er fullstendig

–

Kontrollere alle krav som er angitt i dokumentasjonen om bord

4.2. Utføre de prøvingene, kontrollene og verifiseringene som kreves på motorvognen, før avgang
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4.3. Delta i kontrollen av togets bremser
–

På grunnlag av relevante dokumenter skal det før avgang kontrolleres om den aktuelle bremseevnen er i
samsvar med det som kreves for toget og den strekningen som toget skal framføres på.

–

Delta i prøvingen av bremsene i henhold til relevante driftsregler og kontrollere at bremsesystemet fungerer
slik det skal

4.4. Framføre toget i henhold til relevante sikkerhetsbestemmelser, regler for framføring og ruteplaner
–

Sette toget i bevegelse bare dersom alle fastsatte krav — særlig togdata — i de relevante reglene er oppfylt.

–

Observere signaler montert langs sporet og innretninger i førerrommet, forstå budskapet øyeblikkelig og
riktig og reagere i henhold til dette mens toget framføres.

–

Ta hensyn til togets hastighetsgrense avhengig av togtype, egenskapene til jernbanelinjen, motorvognen og
alle andre opplysninger som lokomotivføreren mottar før avgang.

4.5. Reagere på og rapportere om uregelmessigheter eller feil enten på anlegg montert langs sporet eller på rullende
materiell i samsvar med gjeldende regler
4.6. Anvende tiltak i tilknytning til hendelser og ulykker i forbindelse med driften, særlig tiltak som gjelder sikring av
togbevegelse, samt brann eller farlig gods
–

Treffe alle tiltak som er relevante for å beskytte passasjerene og andre personer som kan være i fare. Gi
nødvendige opplysninger og eventuelt delta i evakueringen av passasjerer.

–

Underrette infrastrukturforvaltningen dersom det er nødvendig.

–

Kommunisere med togpersonalet (slik jernbaneforetaket krever).

–

Anvende de særlige reglene som gjelder for å transportere farlig gods.

4.7. Fastsette vilkårene for å fortsette framføringen etter hendelser som påvirker det rullende materiellet
–

Avgjøre på grunnlag av driftsmetoder og personlig undersøkelse eller ekstern rådgiving om toget er i stand til
å fortsette, og hvilke vilkår som skal overholdes.

–

Kommunisere med infrastrukturforvaltningen i samsvar med driftsreglene.

4.8. Parkere toget, og når det står stille, treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre at toget blir stående stille
4.9. Kommunisere med infrastrukturforvaltningens trafikkstyringspersonale
4.10. Rapportere om alle uvanlige hendelser som berører togdriften, forholdene på infrastrukturen osv.
–

Dersom det kreves, skal denne rapporten foreligge skriftlig på det språket som jernbaneforetaket velger.

_____________

VEDLEGG I
IKKE RELEVANT

_____________
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VEDLEGG J
MINSTEKRAV TIL FAGLIGE KVALIFIKASJONER FOR Å KUNNE «ARBEIDE OM BORD PÅ ET TOG»

1.

Allmenne krav
–

Dette vedlegg, som skal leses sammen med nr. 4.6 og 4.7, er en liste over de elementene som anses for å være
relevante for å kunne arbeide om bord på et tog på det transeuropeiske nett.
Det skal bemerkes at selv om dette dokumentet er så fullstendig som det kan være med hensyn til en generelt
anvendelig liste, vil det være ytterligere punkter av lokal/nasjonal karakter som også skal tas i betraktning.

2.

–

Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at driftspersonalet
er opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver.

–

Regler og framgangsmåter får anvendelse på den oppgaven som utføres, og på den personen som utfører
oppgaven. Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett hvilket navn, hvilken
yrkestittel eller grad som anvendes i reglene eller framgangsmåtene, eller av det enkelte foretak.

–

Enhver godkjent og kvalifisert person skal anvende de reglene og framgangsmåtene som er knyttet til den
oppgaven som skal utføres.

Faglig kunnskap
Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og
opplæring som beskrevet i nr. 4.6.

2.1. Generell faglig kunnskap
–

Generelle prinsipper for sikkerhetsstyring innenfor jernbanesystemet som er relevante for oppgaven, herunder
grensesnitt mot andre delsystemer

–

Generelle vilkår som gjelder sikkerheten for passasjerer og/eller gods, samt for personer på eller omkring
sporet

–

Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

–

Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet

–

Personlig sikkerhet, herunder når førerrommet forlates på fri strekning

2.2. Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som gjelder for den infrastrukturen som skal benyttes
–

Driftsmetoder og sikkerhetsregler

–

Delsystemet «Styring, kontroll og signal»

–

Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte framgangsmåter for utveksling av meldinger, herunder bruk av
kommunikasjonsutstyr

2.3. Kunnskap om rullende materiell
–

Innvendig utstyr i passasjervogner

–

Reparasjon av mindre feil i passasjerområdene på rullende materiell i samsvar med jernbaneforetakets krav
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2.4. Kunnskap om strekningen

3.

–

Driftsrutiner (f.eks. metoder for togavgang) på de enkelte stedene (signaler, utstyr på stasjonen osv.)

–

Stasjoner der passasjerer kan gå av eller på toget

–

Lokale drifts- eller nødløsninger som gjelder særskilt for jernbanelinjen(e) på strekningen

Evne til å omsette kunnskapen i praksis
–

Kontroller før avgang, herunder prøving av bremser og at dørene lukker seg på riktig måte

–

Avgangsprosedyrer

–

Kommunikasjon med passasjerene, særlig i situasjoner som berører passasjerenes sikkerhet

–

Driftsforstyrrelser

–

Vurdere omfanget av en feil i passasjerområdene og reagere i samsvar med regler og framgangsmåter

–

Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller for å assistere lokomotivføreren

–

Togevakuering og passasjersikkerhet, særlig dersom passasjerene skal oppholde seg på eller i nærheten av
jernbanelinjen

–

Kommunisere med infrastrukturforvaltningens personale når det ytes bistand til lokomotivføreren, eller i
forbindelse med en evakuering av toget

–

Rapportere om alle uvanlige hendelser som berører togdriften, tilstanden til det rullende materiellet og
passasjerenes sikkerhet. Dersom det kreves, skal disse rapportene foreligge skriftlig på det språket som
jernbaneforetaket velger.

____________

VEDLEGG K
IKKE RELEVANT

____________
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VEDLEGG L
MINSTEKRAV TIL FAGLIGE KVALIFIKASJONER FOR KLARGJØRING AV TOG

1.

Allmenne krav
–

Dette vedlegg, som skal leses sammen med nr. 4.6, er en liste over de elementene som anses for å være relevante
for å kunne klargjøre et tog på det transeuropeiske nett.
Det skal bemerkes at selv om dette dokumentet er så fullstendig som det kan være med hensyn til en generelt
anvendelig liste, vil det være ytterligere punkter av lokal/nasjonal karakter, som også skal tas i betraktning.

2.

–

Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at driftspersonalet
er opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver.

–

Regler og framgangsmåter får anvendelse på den oppgaven som utføres, og på den personen som utfører
oppgaven. Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett hvilket navn, hvilken
yrkestittel eller grad som anvendes i reglene eller framgangsmåtene, eller av det enkelte foretak.

–

Enhver godkjent og kvalifisert person skal anvende de reglene og framgangsmåtene som er knyttet til den
oppgaven som skal utføres.

Faglig kunnskap
Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og
opplæring som beskrevet i nr. 4.6.

2.1 Generell faglig kunnskap
–

Generelle prinsipper for sikkerhetsstyring innenfor jernbanesystemet som er relevante for oppgaven, herunder
grensesnitt mot andre delsystemer

–

Generelle vilkår som gjelder sikkerheten for passasjerer og/eller gods, herunder transport av farlig gods og
ekstraordinær last

–

Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

–

Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet

–

Personers sikkerhet når de oppholder seg ved eller i nærhetene av jernbanelinjer

–

Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte framgangsmåter for utveksling av meldinger, herunder bruk av
kommunikasjonsutstyr

2.2 Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som gjelder for den infrastrukturen som skal benyttes
–

Regler for tog som framføres under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner

–

Driftsmetoder på de enkelte stedene (signaler, utstyr på stasjon/depot/stasjonsområde) og sikkerhetsregler

–

Lokale driftsrutiner

2.3 Kunnskap om togets utstyr
–

Formål og bruk av utstyr i vogner og kjøretøyer

–

Fastsettelse og iverksetting av tekniske kontroller
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3.

Evne til å omsette kunnskapen i praksis
–

Anvendelse av regler for togsammensetning, bremsing, lasting av tog osv. for å sikre at toget er i driftsferdig
stand

–

Forståelse av merking og skilt på kjøretøyer

–

Framgangsmåte for å fastsette og gjøre togdata tilgjengelig

–

Kommunikasjon med togpersonalet

–

Kommunikasjon med det personalet som har ansvaret for å kontrollere togbevegelser

–

Driftsforstyrrelser, særlig når det påvirker klargjøringen av togene

–

Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller lokale bestemmelser på det
aktuelle stedet

–

Tiltak som skal treffes ved hendelser som omfatter transport av farlig gods (når det er relevant)

________

VEDLEGG M
IKKE RELEVANT

_________
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VEDLEGG N

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING

Tabellen nedenfor er til orientering og inneholder en liste over bestemmelsene i kapittel 4 med en sannsynlig utløsende
faktor for hver av dem.

Nummer i kapittel 4

Arbeid som IF/JF skal utføre for å oppfylle kravene

Typisk utløsende faktor

4.2.1.2.1
Regelbok

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig el- Endring av driftsinstrukser for nettet
ler elektronisk dokument som inneholder
nødvendige driftsmetoder for å arbeide på
IFs nett

4.2.1.2.2.1
Utarbeiding av strekningsbok

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig eller Endring av nettets infrastruktur (f.eks. endring
elektronisk dokument som inneholder en be- av knutepunkter og signaler) som fører til endskrivelse av de jernbanelinjene som foretaket ringer i strekningsinformasjonen
skal trafikkere

4.2.1.2.2.2
Opplysninger som er
endret

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å forsyne
lokomotivførerne med et skriftlig eller
elektronisk dokument med informasjon om
eventuelle endrede [streknings-]elementer

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

4.2.1.2.2.3
IF — Fastsettelse/revisjon av
Endring av IFs eller JFs organisasjonsstruktur,
Informasjon til lokomo- framgangsmåte(r) for å underrette
som fører til endring av roller og ansvar
tivføreren i sanntid
lokomotivførerne i sanntid om alle endringer
av sikkerhetsrutiner [på strekningen]
4.2.1.2.3
Ruteplaner

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å forsyne
lokomotivførerne med informasjon om
ruteplaner, på papir eller elektronisk

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig eller elektronisk dokument som inneholder
nødvendige driftsmetoder i forbindelse med
arbeid på rullende materiell ved driftsforstyrrelser

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

4.2.1.3
Dokumentasjon for annet personale i JF enn
lokomotivførere

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig eller elektronisk dokument som inneholder
nødvendige driftsmetoder for annet personale
enn lokomotivførere som arbeider på eller via
IFs nett

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

4.2.1.4
Dokumentasjon til IFs
personale som gir tillatelse til togbevegelser

IF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig el- Endring av nettets driftsrutiner som følge av
ler elektronisk dokument som inneholder en påvist forbedring (f.eks. en anbefaling etter
driftsmetoder for nettet, herunder kommuni- en utredning)
kasjonsprinsipper og blankettsamling
Endring av nettets infrastruktur som fører til
endrede driftsrutiner

4.2.1.5
Sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom JFs
og IFs personale

IF/JF — De skriftlige eller elektroniske Sammen med 4.2.1.2.1, 4.2.1.3 og 4.2.1.4
dokumentene som er nevnt i nr. 4.2.1.2.1,
4.2.1.3 og 4.2.1.4 for å innlemme en metode
for driftskommunikasjon, som beskrevet i
vedlegg C til denne TSI-en

4.2.2.1.2
Togets synlighet (forende)

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for lokomotivførerne og/
eller annet driftspersonale for å sikre at belysningen foran er korrekt

4.2.1.2.4
Rullende materiell

Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

Innføring av nytt/endret rullende materiell

Endring av nettets infrastruktur som fører til
endringer i strekningsinformasjonen eller innføring av nytt/endret rullende materiell

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar
Innføring av nytt/endret rullende materiell
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Arbeid som IF/JF skal utføre for å oppfylle kravene

Typisk utløsende faktor

4.2.2.1.3
Togets synlighet (bakende)

JF — Fastsettelse/revisjon av
Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyframgangsmåte(r) for lokomotivførerne og/ ringssystem, som fører til endring av roller og
eller annet driftspersonale for å sikre at angi- ansvar
velsen av togets bakende er korrekt
Innføring av nytt/endret rullende materiell

4.2.2.4
Lasting av godsvogner

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig
eller elektronisk dokument som inneholder
lasteregler som skal anvendes av JFs personale

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som følge av nytt/endret rullende
materiell eller trafikkstrømmer

4.2.2.5
Togsammensetning

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å sikre at togene oppfyller kravene til det tildelte ruteleiet

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar
Endring av nettets driftsregler som påvirker
togsammensetningen
Ny/endret infrastruktur, nytt/endret signal eller innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.2.6.1
Minstekrav til bremsesystemet

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for driftspersonale for å
sikre at kjøretøyer i toget oppfyller kravene
til bremser

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

4.2.2.6.2
Bremseevne

IF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å forsyne JF med opplysninger om bremseevne

Endring av IFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

JF — Utarbeiding/revisjon av et skriftlig
eller elektronisk dokument som inneholder bremseregler som JFs personale skal
følge, idet det tas hensyn til strekningen(e)
s geografi, tildelt ruteleie og utviklingen av
ERTMS/ETCS

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar
Endring av nettets driftsregler som påvirker
bremsereglene
Ny/endret infrastruktur, nytt/endret signal eller innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem
Innføring av nytt/endret rullende materiell

4.2.2.7.1
Sikre at toget er i driftsferdig stand (allmenne
krav)

JF — Fastsettelse/revisjon av
Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyframgangsmåte(r) for driftspersonale for å
ringssystem, som fører til endring av roller og
sikre at kjøretøyer er i driftsferdig stand, her- ansvar
under underrette IF om endringer som kan
påvirke togframføringen og framføring ved
driftsforstyrrelser

4.2.2.7.2
Nødvendige data

JF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å sikre at opplysninger om togframføringen formidles til IF før
avgang

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.3.2
Identifikasjon av tog

IF — Fastsettelse/revisjon av
framgangsmåte(r) for å tildele togene entydige og utvetydige identifikasjonsnumre

Endring av IFs eller JFs system for togplanlegging, som fører til endring av roller og ansvar
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.3.3.1
Kontroll og prøving før
avgang

JF — Fastsettelse/revisjon av kontroller og Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyprøvinger som skal gjennomføres før avgang ringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar
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4.2.3.3.2
Informasjon til IF om
togets driftsstatus

Arbeid som IF/JF skal utføre for å oppfylle kravene

Typisk utløsende faktor

JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs eller JFs operasjonelle sikkerframgangsmåte(r) for å rapportere om fak- hetsstyringssystem, som fører til endring av
torer som berører rullende materiell, som vil roller og ansvar
kunne påvirke togframføringen
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.3.4.1
Trafikkstyring Allmenne krav

IF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs eller JFs operasjonelle sikkerframgangsmåte(r) for kontroll og overvåking hetsstyringssystem, som fører til endring av
av trafikken, herunder grensesnitt mot alle roller og ansvar
øvrige prosesser som JF krever
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.3.4.2
Togmelding

IF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs system trafikkstyringssystem,
framgangsmåte(r) for melding om togets po- som fører til endring av roller og ansvar
sisjon, herunder sanntidsregistrering av ankomster/avganger og forventet tidspunkt for
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyoverføring til andre IF-er
ringssystem

4.2.3.4.3
Farlig gods

JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs eller JFs operasjonelle sikkerframgangsmåte(r) for overvåking av trans- hetsstyringssystem, som fører til endring av
port av farlig gods, herunder formidling av roller og ansvar
opplysninger som IF krever

4.2.3.4.4
Driftskvalitet

IF/JF — Dokumenterte framgangsmåter som Endring av IFs eller JFs trafikkstyringssystem,
beskriver interne prosesser for overvåking og som fører til endring av roller og ansvar
gjennomgåelse av driften, og påvisning av tiltak som kan forbedre nettets effektivitet
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem, herunder overvåking av yteevne

4.2.3.5.1
Registrering av overvåkingsdata utenfor toget

IF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs operasjonelle sikkerhetsstyframgangsmåte(r) for å registrere de dataene ringssystem, som fører til endring av roller og
som kreves, og bestemmelser om lagring av ansvar
og tilgang til disse dataene
Endring av nettets infrastruktur som fører til
nytt/endret overvåkingsutstyr

4.2.3.5.2
Registrering av overvåkingsdata om bord
på toget

JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyframgangsmåte(r) for å registrere de dataene ringssystem, som fører til endring av roller og
som kreves, og bestemmelser om lagring av ansvar
og tilgang til disse dataene
Innføring av nytt/endret rullende materiell (lokomotiver, motorvognsett)

4.2.3.6.1
Driftsforstyrrelser
— Melding til andre
brukere

IF/JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs eller JFs trafikkstyringssystem,
framgangsmåte(r) for å underrette hverandre som fører til endring av roller og ansvar
om situasjoner som kan påvirke nettets sikkerhet, drift eller tilgjengelighet
Innføring av et nytt (elektronisk) trafikkstyringssystem

4.2.3.6.2
Melding til lokomotivførere

IF — Fastsettelse/revisjon av instrukser til Endring av IFs eller JFs trafikkstyringssystem,
lokomotivførerne for å håndtere driftsforstyr- som fører til endring av roller og ansvar
relser

4.2.3.6.3
Beredskapsplaner

IF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs eller JFs trafikkstyringssystem,
framgangsmåte(r) for å håndtere driftsfor- som fører til endring av roller og ansvar
styrrelser, herunder feil ved rullende materiell og infrastruktur (beredskapsplaner)
Endring av nettets infrastruktur eller innføring
av nytt/endret rullende materiell
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Arbeid som IF/JF skal utføre for å oppfylle kravene

Typisk utløsende faktor

4.2.3.7
Håndtering av nødssituasjoner

IF/JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyframgangsmåte(r) som detaljert beskriver be- ringssystem, som fører til endring av roller og
redskapstiltak for å håndtere nødssituasjoner ansvar

4.2.3.8
Hjelp til togpersonale
i tilfelle en hendelse/
alvorlig funksjonsfeil på
rullende materiell

JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av JFs trafikkstyringssystem, som føframgangsmåte(r) som togpersonalet skal rer til endring av roller og ansvar
følge når det skal håndtere tekniske eller andre feil på det rullende materiellet
Innføring av nytt/endret rullende materiell

4.4
Driftsregler

IF/JF — Fastsettelse av regler og framgangs- Innføring av ETCS signalsystem og/eller
måter som skal brukes sammen med ETCS og GSM-R radiosystem og/eller HABD
GSM-R og/eller varmgangsdetektor (HABD)

4.6.1.1
Faglig kunnskap

IF/JF — Fastsettelse av en prosess for å vur- Endring av IFs/JFs operasjonelle sikkerhetsdere faglig kunnskap
styringssystem, som fører til endring av roller
og ansvar

4.6.1.2
Evne til å omsette
denne kunnskapen i
praksis

IF/JF — Fastsettelse/revisjon av et styrings- Endring av IFs/JFs operasjonelle sikkerhetssystem for faglig dyktighet for å sikre perso- styringssystem, som fører til endring av roller
nalets evne til å omsette kunnskapen i praksis og ansvar

4.6.2.2
Kunnskapsnivå for
språkferdighet

IF/JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av IFs/JFs operasjonelle sikkerhetsframgangsmåte(r) for å vurdere språkferdig- styringssystem, som fører til endring av roller
het
og ansvar

4.6.3.1
IF/JF — Fastsettelse/revisjon av prosess(er) Endring av IFs/JFs operasjonelle sikkerhetsVurdering av personalet for å vurdere personalet, herunder:
styringssystem, som fører til endring av roller
— Grunnleggende krav – Erfaring/kvalifikasjoner
og ansvar
– Språk
– Opprettholdelse av kompetanse
4.6.3.2
IF/JF — Fastsettelse/revisjon av prosessen Endring av IFs/JFs operasjonelle sikkerhetsAnalyse av opplærings- for å gjennomføre og ajourføre personalets styringssystem, som fører til endring av roller
behov
opplæringsbehov
og ansvar
4.6.3.2.3
Særlige krav til togpersonale

JF — Fastsettelse/revisjon av prosessen for Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyhvordan togpersonalet skal skaffe seg og ringssystem, som fører til endring av roller og
vedlikeholde:
ansvar
– Kunnskap om jernbanestrekninger
– Kunnskap om rullende materiell

4.7.1
IF/JF
—
Fastsettelse/revisjon
av Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyHelse- og sikkerhetsvil- framgangsmåte(r) for å sikre personalets ringssystem, som fører til endring av roller og
kår Innledning
helsetilstand, herunder kontroll av hvordan ansvar
narkotiske stoffer og alkohol påvirker arbeidsevnen
4.7.2-4.7.4
Kriterier for godkjenning av bedriftsleger,
medisinske virksomheter, psykologer og
undersøkelser

IF/JF — Fastsettelse/revisjon av kriterier for:
– Godkjenning av bedriftsleger og medisinske virksomheter
– Godkjenning av psykologer
– Legeundersøkelser og psykologiske vurderinger

Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstyringssystem, som fører til endring av roller og
ansvar

4.7.5
Medisinske krav

IF/JF — Fastsettelse/revisjon av medisinske Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstykrav, herunder:
ringssystem, som fører til endring av roller og
– Allmenn helsetilstand
ansvar
– Syn
– Hørsel
– Graviditet

Endring av nasjonale regler og praksis for
godkjenning av praktiserende leger og anerkjennelse av organisasjoner
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4.7.6
Særlige krav med hensyn til togframføring

Arbeid som IF/JF skal utføre for å oppfylle kravene

Typisk utløsende faktor

IF/JF — Fastsettelse/revisjon av særlige me- Endring av JFs operasjonelle sikkerhetsstydisinske krav til lokomotivføreren, herunder: ringssystem, som fører til endring av roller og
– EKG (40 år +)
ansvar
– Syn
– Krav til hørsel og taleevne
– Antropometri

VEDLEGG O
IKKE RELEVANT

_________
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27.6.2013
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Nr. 38/251

VEDLEGG P
IDENTIFIKASJON AV KJØRETØY
Generelle merknader:
1.

Dette vedlegg beskriver det nummeret og tilhørende merking som skal festes på en synlig måte på kjøretøyet for at
det skal ha en entydig identitet under drift. Det beskriver ikke andre numre eller merkinger som eventuelt graveres
inn eller påføres permanent på rammen, eller de viktigste komponentene på kjøretøyet når det konstrueres.

2.

Det er ikke obligatorisk at nummeret og tilhørende merking er i samsvar med de retningslinjene som er beskrevet i
dette vedlegget, for
–

kjøretøyer som bare brukes på nett der denne TSI-en ikke får anvendelse,

–

veterankjøretøyer av historisk verdi,

–

kjøretøyer som ikke normalt brukes eller transporteres på de nettene som denne TSI-en får anvendelse på.

Disse kjøretøyene skal likevel tildeles et midlertidig nummer slik at de skal kunne framføres.
3.

Dette vedlegg vil bli endret som følge av framtidig utvikling av RIC (gjensidig av tale om anvendelse av passasjerog godsvogner) og den framtidige gjennomføringen av TSI-en for telematikkprogrammer for godstrafikk og TSI-en
for persontrafikk.

Standardnummer og tilhørende forkortelser
Hvert kjøretøy får tildelt et nummer som består av tolv sifre (kalt standardnummer) med følgende struktur:

Type rullende
materiell

Type kjøretøy
og angivelse av
samtrafikkevne
[2 sifre]

Godsvogner

00-09
10-19
20-29
30-39
40-49
80-89
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.6]

Trukkede
passasjervogner

50-59
60-69
70-79
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.7]

Trekkraftmateriell

Spesialkjøretøyer

90-99
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.8]

Staten der kjøretøyet
Tekniske egenskaper
er registrert
[4 sifre]
[2 sifre]

01-99
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.4]

Serienummer
[3 sifre]

0000-9999
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.9]

001-999

0000-9999
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.10]

001-999

0000001-8999999
[betydningen av disse sifrene
defineres av medlemsstatene og
eventuelt ved bilaterale eller
multilaterale avtaler]
9000-9999
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.11]

001-999

Kontrollsiffer
[1 siffer]

0-9
[se nærmere
detaljer i
vedlegg P.3]

Nr. 38/252

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

I en gitt stat er det sjusifrede tallet for tekniske egenskaper og serienummer tilstrekkelig for entydig å kunne identifisere
et kjøretøy innenfor hver gruppe godsvogner, trukkede passasjervogner, trekkraftmateriell(1) og spesialkjøretøyer(2).
Bokstavkoder supplerer nummeret:
a) merking tilknyttet samtrafikkevne (se nærmere detaljer i vedlegg P.5),
b) forkortelse for staten der kjøretøyet er registrert (se nærmere detaljer i vedlegg P.4),
c) forkortelse for innehaveren(3) (se nærmere detaljer i vedlegg P.1),
d) forkortelse for tekniske egenskaper (se nærmere detaljer i vedlegg P.13 for trukkede passasjervogner, vedlegg P.12
for godsvogner, vedlegg P.14 for spesialkjøretøyer).
Tekniske egenskaper, koder og forkortelser forvaltes av ett eller flere organer (heretter kalt «det sentrale organ»), som
foreslås av ERA (Det europeiske jernbanebyrå) som følge av aktivitet nr.15 i byråets arbeidsprogram for 2005.

Tildeling av nummer
Reglene for forvalting av numrene vil bli foreslått av ERA som en del av aktivitet nr. 15 i dets arbeidsprogram for 2005.

___________

(1)
(2)
(3)

For trekkraftmateriell skal nummeret være entydig i en gitt stat og bestå av seks sifre.
For spesialvogner skal nummeret være entydig i en gitt stat, og det første sifferet og de fem siste sifrene inneholder tekniske egenskaper og serienummer.
En innehaver av et kjøretøy er den personen som i egenskap av å være eier eller rettighetshaver utnytter et kjøretøy økonomisk som
et transportmiddel på permanent basis, og som er registrert som sådan i registeret over rullende materiell.
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VEDLEGG P.1
MERKING MED BETEGNELSE FOR INNEHAVER

Definisjon av merking med betegnelse for innehaver, VKM (Vehicle Keeper Marking)
En merking med betegnelse for innehaver (VKM ) er en alfanumerisk kode som består av to til fem bokstaver(1). En
VKM skal være påført hvert enkelt kjøretøy i nærheten av kjøretøyets nummer. VKM angir innehaveren av kjøretøyet
som er registrert i registeret over rullende materiell.
En VKM skal være entydig i alle stater som er omfattet av denne TSI-en, og som inngår en avtale som innebærer
anvendelse av systemet for nummerering av kjøretøyer og merking med betegnelse for innehaver som beskrevet i denne
TSI-en.

Format for merking med betegnelse for innehaver
VKM angir det fullstendige navnet, eller om mulig en gjenkjennende forkortelse av navnet på innehaveren av kjøretøyet.
Alle de 26 bokstavene i det latinske alfabetet kan brukes. Det brukes store bokstaver i VKM. Bokstaver som ikke står
for den første bokstaven i innehaverens navn, kan skrives med små bokstaver. Entydigheten skal ikke avhenge av om
det brukes store eller små bokstaver.
Bokstavene kan inneholde diakritiske tegn(2). Det skal ses bort fra disse diakritiske tegnene som brukes sammen med
bokstaver, når det kontrolleres om betegnelsen er entydig.
For kjøretøyer som tilhører innehavere bosatt i en stat som ikke bruker det latinske alfabetet, kan en oversettelse av
VKM til deres eget alfabet tilføyes etter VKM, atskilt med en skråstrek («/»). Det ses bort fra denne oversatte VKM i
forbindelse med databehandling.

Unntak fra kravet om merking med betegnelse for innehaver
Medlemsstatene kan beslutte å anvende følgende unntak.
En VKM kreves ikke for kjøretøyer med nummereringssystemer som ikke følger dette vedlegg (se de generelle
merknadene, nr. 2). Det skal likevel framlegges relevant informasjon om identiteten til innehaveren av kjøretøyet, for de
organisasjonene som er involvert i driften av kjøretøyet på de nettene som denne TSI-en får anvendelse på.
Når innehaverens fullstendige navn og adresse er påført kjøretøyet, er det ikke påkrevd med VKM for
–

kjøretøyer som tilhører innehavere med en så begrenset vognpark at det ikke er nødvendig med VKM,

–

spesialkjøretøyer til vedlikehold av infrastrukturen.

Det kreves ikke VKM for lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner som bare brukes i innenlands trafikk når
–

de er påført innehaverens logo, og denne logoen inneholder de samme lett gjenkjennelige bokstavene som VKM,

–

de er forsynt med en lett gjenkjennelig logo som er godtatt av vedkommende nasjonale myndighet som en fullgod
erstatning for VKM.

Når et foretaks logo er påført i tillegg til VKM, er bare VKM gyldig, og det skal ses bort fra logoen.

Bestemmelser om tildeling av merking med betegnelse for innehaver
Det kan utstedes flere enn én VKM til en innehaver av kjøretøyer dersom
–

innehaveren av kjøretøyet har et offisielt navn på mer enn ett språk,

–

en innehaver av kjøretøyer har en god grunn til å skille mellom separate vognparker innenfor sin organisasjon.

(1)
(2)

For NMBS/SNCB er det fortsatt tillatt å bruke bokstaven B innskrevet i en sirkel.
Diakritiske tegn er «aksenttegn» som f.eks. À, Ç, Ö, Č, Ž, Å osv. Spesialbokstaver som Ø og Æ vil bli angitt med en enkelt bokstav;
ved kontroll av om betegnelsen er entydig, behandles Ø som O og Æ som A.
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En enkel VKM kan utstedes for en gruppe foretak
–

som tilhører en enkelt organisasjonsstruktur som har utpekt og gitt en organisasjon i denne strukturen mandat til å
håndtere alle spørsmål på vegne av alle andre,

–

som har gitt en enkelt separat juridisk person mandat til å håndtere alle spørsmål på deres vegne, når den juridiske
personen regnes som innehaver.

Register over merking med betegnelse for innehaver og framgangsmåte for tildeling
VKM-registeret er offentlig og ajourføres i sanntid.
En søknad om en VKM inngis til søkerens vedkommende nasjonale myndighet og videresendes til det sentrale organet.
En VKM kan først brukes etter at den er offentliggjort av det sentrale organet.
Innehaveren av en VKM skal underrette vedkommende nasjonale myndighet når vedkommende ikke lenger bruker en
VKM, og vedkommende nasjonale myndighet videresender denne informasjonen til det sentrale organet. En VKM blir
så tilbakekalt når innehaveren har bevist at merkingen er blitt endret på alle aktuelle kjøretøyer. Den vil ikke bli utstedt
på nytt på ti år, med mindre den blir utstedt på nytt til den opprinnelige innehaveren, eller på dennes anmodning til en
annen innehaver.
En VKM kan overføres til en annen innehaver som er den opprinnelige innehaverens rettslige etterfølger. En VKM
fortsetter å være gyldig når innehaveren skifter navn, og det nye navnet ikke ligner på VKM.
Den første listen over VKM vil bli utarbeidet ved hjelp av eksisterende forkortelser for jernbaneforetak.
VKM vil bli påført alle nybygde kjøretøyer etter at de relevante TSI-ene er trådt i kraft. Eksisterende kjøretøyer skal
oppfylle VKM-merkingen innen utgangen av 2014.

__________
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VEDLEGG P.2
PÅFØRING AV NUMMERET OG TILHØRENDE BOKSTAVMERKING PÅ vognkassen

Generelle retningslinjer for ekstern merking
De store bokstavene og sifrene som utgjør merkingen, skal være minst 80 mm høye og med sans-serif-typer av ensartet
kvalitet.
En mindre høyde kan bare brukes dersom det ikke er andre muligheter enn å påføre merkingen på rammebjelkene.
Merkingen skal ikke påføres høyere enn to meter over skinnenivå.

Godsvogner
Merkingen skal påføres vognkassen på følgende måte:
23

TEN

31

TEN

33

TEN

43

80

D-RFC

80

D-DB

84

NL-ACTS

87

F

7369 553-4

0691 235-2

4796 100-8

4273 361-3

Zcs

Tanoos

Slpss

Laeks

(Når VKM ikke er brukt, påføres
fullstendig navn og adresse på
kjøretøyet)

For godsvogner med vognkasser som ikke har et areal som er stort nok til denne type merking, særlig når det dreier seg
om flatvogner, skal merkingen påføres som følger:
01

87

TEN

3320 644-7
F-SNCF

Ks

Når en eller flere initialer av nasjonal betydning er påført en godsvogn, skal denne nasjonale merkingen stå etter den
internasjonale bokstavmerkingen og være atskilt fra denne med en bindestrek.

Passasjervogner og trukkede passasjervogner
Nummeret skal påføres på begge sider av kjøretøyet på følgende måte:

Merkingen av staten der kjøretøyet er registrert, og av de tekniske egenskapene påføres rett foran, etter eller under det
tolvsifrede vognnummeret.
Når det dreier seg om passasjervogner med førerrom, skal nummeret også påføres inni førerrommet.

Lokomotiver, motorvogner og spesialkjøretøyer
Det tolvsifrede standardnummeret skal påføres på begge sider av det trekkraftmateriellet som brukes til internasjonal
trafikk, på følgende måte:
91 88 0001323-0
Det tolvsifrede standardnummeret skal også påføres inni hvert trekkraftmateriells førerrom.
Innehaveren kan påføre sin egen nummermarkering med tegn som er større enn standardnummeret (som vanligvis
består av sifrene i serienummeret supplert med en bokstavkode), noe som kan være nyttig med henblikk på driften.
Innehaveren bestemmer selv hvor den egne nummermarkeringen skal påføres.
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Eksempler

SP 42037

ES 64 F4 — 099

88 — 1323

92 51 0042037-9 94 80 0189 999 — 6 91 88 0001323-0

27.6.2013

473011
92 87 473011-0

94 79 2 642 185-5

Disse reglene kan endres i bilaterale avtaler for kjøretøyer som finnes på det tidspunktet TSI-en trer i kraft, og som er
beregnet på en bestemt trafikktjeneste, og der det ikke er noen risiko for å blande sammen forskjellig rullende materiell
som trafikkerer de aktuelle jernbanenettene. Dette unntaket er gyldig for et tidsrom som fastsettes av vedkommende
nasjonale myndigheter.

Den nasjonale myndigheten kan kreve at bokstavkoden for staten og VKM-merkingen skal angis i tillegg til det
tolvsifrede vognnummeret.

___________

27.6.2013
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VEDLEGG P.3
REGLER FOR FASTSETTELSE AV KONTROLLTALLET (SIFFER 12)
Kontrolltallet skal fastsettes på følgende måte:
–

sifrene på de like plassene i grunntallet (talt fra høyre) leses med sine egne desimalverdier,

–

sifrene på de ulike plassene i grunntallet (talt fra høyre) multipliseres med 2,

–

summen av sifrene på de like plassene og de sifrene som blir produktene ved å multiplisere sifrene på de ulike
plassene, regnes så ut,

–

sluttallet for denne summen has i minnet,

–

det tallet som skal legges til dette sluttallet for at summen skal bli 10, utgjør kontrolltallet; dersom sluttallet er lik
null, er kontrolltallet også null.

Eksempler
1.

Anta at grunntallet er

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikasjonsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52
Sluttallet for denne summen er 2.
Kontrolltallet vil derfor være 8, og grunntallet blir således registreringsnummeret 33 84 4796 100 - 8.
2.

Anta at grunntallet er

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikasjonsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Sluttallet for denne summen er 0.

Kontrolltallet vil derfor være 0, og grunntallet blir således registreringsnummeret 31 51 3320 198 - 0.

___________
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VEDLEGG P.4
KODER FOR DE STATENE DER KJØRETØYENE ER REGISTRERT (SIFFER 3-4 OG FORKORTELSE)

«Informasjon om tredjestater er utelukkende tatt med til orientering.»

Alfabetisk
landkode(1)

Numerisk landkode

Foretak som berøres av hakeparentesene i
vedlegg P.6 og P.7(2)

Albania

AL

41

HSh

Algerie

DZ

92

SNTF

Armenia

AM(3)

58

ARM

Østerrike

A

81

ÖBB

Aserbajdsjan

AZ

57

AZ

Hviterussland

BY

21

BC

B

88

SNCB/NMBS

BIH

44

ŽRS

50

ŽFBH

Stater

Belgia
Bosnia-Hercegovina

Bulgaria

BG

52

BDZ, SRIC

Kina

RC

33

KZD

Kroatia

HR

78

HŽ

CU(3)

40

FC

Cuba
Kypros

CY

Tsjekkia

CZ

54

ČD

Danmark

DK

86

DSB, BS

Egypt

ET

90

ENR

Estland

EST

26

EVR

Finland

FIN

10

VR, RHK

F

87

SNCF, RFF

Georgia

GE

28

GR

Tyskland

D

80

DB, AAE(4)

Hellas

GR

73

CH

Ungarn

H

55

MÁV, GySEV/ROeEE(4)

Iran

IR

96

RAI

Irak

IRQ(3)

99

IRR

Irland

IRL

60

CIE

Israel

IL

95

IR

Italia

I

83

FS, FNME(4)

Frankrike

27.6.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 38/259

Alfabetisk
landkode(1)

Numerisk landkode

Foretak som berøres av hakeparentesene i
vedlegg P.6 og P.7(2)

J

42

EJRC

Kasakhstan

KZ

27

KZH

Kirgisistan

KS

59

KRG

Latvia

LV

25

LDZ

Libanon

RL

98

CEL

Stater

Japan

Liechtenstein

LIE(3)

Litauen

LT

24

LG

Luxembourg

L

82

CFL

MK

65

CFARYM (MŽ)

23

CFM

Den tidligere jugoslaviske republikk
Makedonia
Malta

M

Moldova

MD(3)

Monaco

MC

Mongolia

MGL

31

MTZ

Marokko

MA

93

ONCFM

Nederland

NL

84

NS

PRK(3)

30

ZC

Norge

N

76

NSB, JBV

Polen

PL

51

PKP

Portugal

P

94

CP, REFER

Romania

RO

53

CFR

Russland

RUS

20

RZD

Serbia-Montenegro

SCG

72

JŽ

Slovakia

SK

56

ŽSSK, ŽSR

Slovenia

SLO

79

SŽ

Sør-Korea

ROK

61

KNR

Spania

E

71

RENFE

Sverige

S

74

GC, BV

Sveits

CH

85

SBB/CFF/FFS, BLS(4)

Syria

SYR

97

CFS

Tadsjikistan

TJ

66

TZD

Tunis

TN

91

SNCFT

Tyrkia

TR

75

TCDD

Nord-Korea
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Alfabetisk
landkode(1)

Numerisk landkode

Foretak som berøres av hakeparentesene i
vedlegg P.6 og P.7(2)

Turkmenistan

TM

67

TRK

Ukraina

UA

22

UZ

Det forente kongerike

GB

70

BR

Usbekistan

UZ

29

UTI

VN(3)

32

DSVN

Stater

Vietnam
(1)
(2)
(3)
(4)

I samsvar med det alfabetiske kodesystemet som er beskrevet i tillegg 4 til 1949-konvensjonen og artikkel 45 nr. 4 i 1968-konvensjonen
om veitrafikk.
Foretak som da TSI-en trådte i kraft, var medlemmer av UIC eller OSJD og brukte de landkodene som er beskrevet, som foretakskode.
Koder som skal bekreftes.
Inntil alle de endringene som er beskrevet i nr. 3 i de generelle merknadene trer i kraft, kan disse foretakene bruke kodene 43
(GySEV/ROeEE), 63 (BLS), 64 (FNME), 68 (AAE). Ajourføringsperioden vil så bli angitt sammen med de berørte medlemsstatene.
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VEDLEGG P.5

BOKSTAVMERKING AV SAMTRAFIKKEVNE

TEN:

Kjøretøyer som oppfyller TSI-en for rullende materiell

RIV:

Godsvogner som oppfyller RIV-bestemmelsene på det tidspunktet de oppheves

PPW:

Godsvogner som oppfyller PPW-avtalen (i OJSD-statene)

RIC:

Passasjervogner som oppfyller/oppfylte RIC-bestemmelsene

Bokstavmerkingen av samtrafikkevne for spesialkjøretøyer er beskrevet i vedlegg P.14.

__________
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TSI( )
og/eller
COTIF(b)
og/eller
PPW

med aksler

med boggier

med aksler(c)

med boggier(c)

2

3

4

8

1. siffer

2. siffer

med boggier

1

Trafikk

med aksler

0

0

Innenlands
trafikk eller
internasjonal
trafikk etter
særlig avtale

Service
vogner

Reservert

Godsvogner
som brukes i
industrien

variabel

2

1

Internasjonal
trafikk etter
særlig avtale

2

Innenlands
trafikk

Andre vogner
[hvis innehaver er et
jernbaneforetak oppført i
vedlegg P.4]

TSI og/eller COTIF
godsvogner(b)
[hvis innehaver er et
jernbaneforetak oppført i
vedlegg P.4]
PPW godsvogner

TSI og/eller COTIF
godsvogner(b)
[hvis innehaver er et
jernbaneforetak oppført i
vedlegg P.4]

fast

fast eller
variabel

reservert

1

0

3

fast

5

5

Internasjonal
trafikk etter
særlig avtale

Andre vogner

Innenlands
trafikk

4

variabel

6

6

Innenlands
trafikk

7
fast

variabel

8

7

Internasjonal
trafikk etter
særlig avtale

8

Innenlands
trafikk

Andre vogner

Andre TSI og/eller COTIF
godsvogner(b)
PPW godsvogner

Anvendes ikke i påvente av en ny avgjørelse

variabel

4

TSI og/eller COTIF godsvogner(b)
PPW godsvogner

Internasjonal
trafikk etter
særlig avtale

fast

3

(a) Oppfyller minst kravene i TSI-en for rullende materiell.
(b) Herunder rullende materiell som i henhold til nåværende regler er påført disse sifrene på det tidspunktet disse nye reglene trer i kraft.
(c) Fast eller variabel sporvidde.

Ikke TSI
og ikke
COTIF(b)
og ikke PPW

a

2. siffer

Sporvidde

1. siffer

SAMTRAFIKKODER FOR GODSVOGNER (SIFFER 1-2)

VEDLEGG P.6

med boggier

med aksler

9

2. siffer

Internasjonal
trafikk etter Trafikk
særlig avtale
1. siffer

8

4

3

2

1

0

1. siffer

med boggier

med aksler

Sporvidde

2. siffer

Godsvogner med aksler(c)
med særlig
nummerering
for tekniske med boggier(c)
egenskaper

PPW
godsvogner
(fast
sporvidde)

PPW
godsvogner
(variabel
sporvidde)

fast eller
variabel

9
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7

(a)
(b)

Reservert

Trykktette
kjøretøyer med fast
sporvidde og klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbaneforetak oppført i
vedlegg P.4]

Trykktette
kjøretøyer med klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

6

Oppfyller minst kravene i framtidige TSI-er om trukkede passasjervogner.
Samsvar med RIC eller COTIF i henhold til gjeldende regler.

Reservert

Servicek jøretøyer
som ikke går i
kommersiell trafikk
[hvis innehaver er
et RIC-jernbaneforetak oppført i
vedlegg P.4]

Kjøretøyer
med
variabel
sporvidde (1435/1520)
og
klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

Kjøretøyer
med
fast sporvidde og
Servicek jøretøyer
klimaanlegg
som ikke går i
[hvis innehaver er
kommersiell traet RIC-jernbane
fikk
foretak oppført i
vedlegg P.4]

5

Reservert

Kjøretøyer
med
variabel sporvidde
(1435/1672)
og
klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

Reservert

Kjøretøyer
for
innenlands trafikk
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

Kjøretøyer
med
variabel sporvidde
(1435/1672) uten
klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

Kjøretøyer
med
variabel
sporvidde (1435/1520)
uten klimaanlegg
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

Kjøretøyer
med
fast sporvidde uten
klimaanlegg (herunder godsvogner
for transport av
personbiler)
[hvis innehaver er
et RIC-jernbane
foretak oppført i
vedlegg P.4]

4

2

1

3

TSI(a) og/eller RIC/COTIF(b) og/eller PPW

0

2. siffer
1. siffer

Innenlands trafikk

Andre kjøretøyer

Godsvogner for
transport av personbiler

Kjøretøyer
med
særlig nummer
ering for tekniske
egenskaper

5

Innenlands trafikk
eller internasjonal
trafikk etter særlig
avtale

Vilkårene i hakeparentesene er midlertidige og vil bli slettet i framtidige utgaver av RIC (se generelle merknader, nr. 3).

Advarsel:

Reservert

Kjøretøyer med
variabel sporvidde

Kjøretøyer med
fast sporvidde

6

TSI(a) og/eller RIC/
COTIF(b)

8

PPW

9

Reservert

Reservert

Reservert

Kjøretøyer med
Kjøretøyer med
Rullende materiell
variabel sporvidde
variabel sporvidde
med fast spor
(1435/1520) med
(1435/1520) med
vidde
aksler som kan tilskifting av boggier
passes sporvidde

7

KODER FOR EVNE TIL INTERNASJONAL TRAFIKK SOM BRUKES PÅ TRUKKEDE PASSASJERVOGNER (SIFFER 1-2)

VEDLEGG P.7
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VEDLEGG P.8
TYPER TREKKRAFTMATERIELL (SIFFER 1-2)

Det første sifferet er «9».
Det annet siffer fastsettes av hver medlemsstat. Det kan for eksempel passe med kontrolltallet dersom dette sifferet også
beregnes med serienummeret.
Dersom annet siffer beskriver type trekkraftmateriell, er følgende koder obligatorisk:
Kode

Generell type kjøretøy

0

Diverse

1

Elektrisk lokomotiv

2

Diesellokomotiv

3

Elektrisk togsett (høyhastighet) [motorvogn eller styrevogn]

4

Elektrisk togsett (unntatt høyhastighet) [motorvogn eller styrevogn]

5

Dieseldrevet togsett [motorvogn eller styrevogn]

6

Spesialstyrevogn

7

Elektrisk skiftelokomotiv

8

Dieseldrevet skiftelokomotiv

9

Arbeidskjøretøy

VEDLEGG P.9
MERKING AV GODSVOGNER MED STANDARDNUMMER (SIFFER 5-7)

Dette vedlegg angir med tabeller den numeriske merkingen med 4 sifre som hører sammen med godsvognens viktigste
tekniske egenskaper.
Dette vedlegget distribueres ut på et separat medium (elektronisk fil).

_________

27.6.2013

Postvogner

7

8

9

Sovevogner

Merk:

Kjøretøyer med sitteplasser
på 1. klasse eller på 1. og 2.
klasse med rom for reisegods
eller post

Styrevogner med sitteplasser,
alle klasser, med eller uten
reisegodsrom, med førerrom
for kjøring i begge retninger

6

Reservert

Reservert

10 kupeer

Reisegodsvogn med postrom

Reservert

11 kupeer

Reisegodsvogner

Kjøretøyer med sitteplasser på
2. klasse med rom for reisegods
eller post

12 kupeer

Reservert

≥ 12 kupeer

Reservert

≥ 12 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

≥ 12 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

Reservert

Reservert

2

Reisegodsvogner med
sidegang, med eller uten rom
under tollvesenets forsegling

Reservert

Reisegodsvogner og to- eller
treakslede kjøretøyer med
sitteplasser på 2. klasse, med
rom for reisegods eller post

Reservert

Reservert

Reservert

≤ 9 kupeer på 1. og 2. klasse

To eller tre aksler

To aksler

To eller tre aksler

Reservert

4

Kjøretøyer med sitteplasser,
alle klasser med områder
som er særlig innredet, f.eks.
lekerom for barn

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Tre aksler

Reservert

Reservert

3

Delte kupeer tas ikke i betraktning. Tilsvarende antall plasser i åpne vogner med midtgang oppnås ved å dele antall tilgjengelige sitteplasser med 6, 8 eller 10, avhengig av hvordan kjøretøyet er konstruert.

Spesialkjøretøyer og
reisegodsvogner

11 kupeer

10 kupeer

5

Reservert

2. klasse liggevogner

10 kupeer på 1. og 2. klasse

4

1. klasse eller 1. og 2. klasse
liggevogner

11 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

10 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

3

Kjøretøyer med sitteplasser på
1. klasse eller på 1. og 2. klasse

11 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

10 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

2

Kjøretøyer med sitteplasser på
2. klasse

≥ 11 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

10 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

1

Kjøretøyer med sitteplasser på
1. klasse

Reservert

Reservert

1

0

0

Reservert

6. siffer
5. siffer

KODER FOR DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL TRUKKEDE PASSASJERVOGNER (SIFFER 5-6)

VEDLEGG P.10

27.6.2013
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 38/265

To- eller treakslede
reisegodsvogner med postrom

3

4

5

6

7

8

9

Kjøretøyer med sitteplasser på
1. klasse eller på 1. og 2. klasse

1. klasse eller 1. og 2. klasse
liggevogner

2. klasse liggevogner

Reservert

Sovevogner

Spesialkjøretøyer og
reisegodsvogner

Merk:

Passasjervogner med
sitteplasser og liggevogner,
alle klasser, med kafé eller
restaurantdel

2

Kjøretøyer med sitteplasser på
2. klasse

Reservert

Toetasjes styrevogner med
sitteplasser, alle klasser, med
eller uten reisegodsrom, med
førerrom for kjøring i begge
retninger

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Toetasjes passasjervogner

Toetasjes passasjervogner

Toetasjes passasjervogner

Reservert

6

To- eller treakslede godsvogner
for transport av personbiler

Restaurantvogner eller
passasjervogner med kafé
eller restaurantdel, med
reisegodsrom

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

≥ 7 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

Reservert

7

Godsvogner for transport av
personbiler

Restaurantvogner

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

≥ 8 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

≥ 8 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

8 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

Reservert

8
Reservert

9

Servicekjøretøyer

Andre vogner som er særlig
innredet (konferanse-,
diskotek-, bar-, kino-, video-,
ambulansevogn)

Reservert

Reservert

≤ 9 kupeer

≤ 9 kupeer på 1. klasse

9 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

9 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

9 kupeer med sidegang eller
tilsvarende åpen vogn med
midtgang

Delte kupeer tas ikke i betraktning. Tilsvarende antall plasser i åpne vogner med midtgang oppnås ved å dele antall tilgjengelige sitteplasser med 6, 8 eller 10, avhengig av hvordan kjøretøyet er konstruert.

> 12 kupeer

Reservert

Reservert

Reservert

Reservert

Bare for OSJD, toetasjes
passasjervogner

Reservert

1

Kjøretøyer med sitteplasser på
1. klasse

Reservert

0

5

Reservert

6. siffer
5. siffer
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121‑140 km/t

< 120 km/t

Største hastighet

Energiforsyning

7. siffer

1 000 V~
+ Damp(1)

Alle
spenninger(*)
+ Damp(1)

Damp(1)

5

6

Alle
spenninger(*)
+ Damp(1)

4

Alle
spenninger(*)
+ Damp(1)

Alle spenninger

1

1 000 V~(*)(1)

1 000 V~ + 3
000 V=

3 000 V~
+ 3 000 V=

Reservert

1 000 V~
+ Damp(1)

3 000 V~
+ 3 000 V=

Reservert

1 500 V~
+ 1 500 V=

1 000 V~(*)(1)

3 000 V~
+ 3 000 V=
+ Damp(1)

1 000 V~
+ Damp(1)

Reservert

4

Reservert

1 500 V~
+ Damp(1)

1 000 V~
+ Damp(1)

1 000 V~

Damp(1)

1 000 V~
+ Damp(1)

1500 V~

5

Damp(1)

Andre
spenninger
enn 1 000 V, 1
500 V, 3 000 V

3 000 V~ + 3
000 V=

1 000 V~ + 1
500 V~ + 1
500 V=

3 000 V~ + 3
000 V=
1500 V~
+ Damp(1)

Reservert

1 500 V~ + 1
500 V=
+ Damp(1)

1 500 V~
+ 1 500 V=
+ Damp(1)

1 500 V~ + 1
500 V=

1 500 V~
+ Damp(1)

1 500 V~ + 1
500 V=
+ Damp(1)

1 500 V~
+ 1 500 V=

Andre
spenninger
enn 1 000 V,
1 500 V,
3 000 V

Reservert

7

6

Reservert

Reservert

3 000 V=
+ Damp(1)

3 000 V=

1 500 V~
+ Damp(1)

3 000 V=
+ Damp(1)

3 000 V=

8

A(1)

Reservert

Reservert

3 000 V=

A(1)

3 000 V=
+ Damp(1)

Reservert

9
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Reservert

Alle spenninger Alle spenninger
+ Damp(1)
+ Damp(1)

1 000 V~(*)(1)
+ Damp(1)

Damp(1)

1 000 V~
+ Damp(1)

1 000 V~(*)

3

3 000 V~
+ 3 000 V=
+ Damp(1)

1 000 V~
+ Damp(1)

3 000 V~
+ 3000 V=

2

Alle spenninger Alle spenninger
+ Damp(1)
+ Damp(1)

Reservert

Damp(1)

Reservert

Alle
spenninger(*)

Damp( )

1

0

3

2

1

0

8. siffer

KODER FOR DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL TRUKKEDE PASSASJERVOGNER ( SIFFER 7-8)
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( 1)
( 2)
Alle spenninger.
(*)
A
G
Damp

> 160 km/t

7. siffer

9

8

7

8. siffer

1 000 V~ + 1
500 V~

Reservert

1 000 V~(*)

1 500 V~(1)
+ 3 000 V=(1)
Alle
spenninger(2)

3 000 V~
+ 3 000 V=

3

2

Alle
Alle spenninger
Alle spenninger
spenninger(*)(2)
+ Damp(1)

Alle spenninger
+ Damp(1)

Alle spenninger

Alle
spenninger(*)

Alle
spenninger(*)
+ Damp(1)

1

0

1 000 V~

Alle
spenninger(*)
+ Damp(1)

1 500 V~
+ 1 500 V=

4

1 000 V~

1 000 V~
+ Damp(1)

1 000 V~

5

Reservert

3 000 V~ + 3
000 V=

1 500 V~

6

Bare for kjøretøyer i innenlands trafikk.
Bare for kjøretøyer som kan gå i internasjonal trafikk.
Enfaset vekselstrøm 1 000 V 51 til 15 Hz, enfaset vekselstrøm 1 500 V 50 Hz, likestrøm 1 500 V, likestrøm 3 000 V. Kan omfatte enfaset vekselstrøm 3 000 V 50 Hz.
For noen typer kjøretøy med 1 000 V enfaset vekselstrøm, bare én frekvens tillatt, enten 16 2/3 eller 50 Hz.
Egen oppvarming, uten strømforsyningsledning fra toget.
Kjøretøyer med strømforsyningsledning fra toget til alle spenninger, men som krever en generatorvogn for å forsyne klimaanlegget.
Bare oppvarming med damp. Dersom spenningene er angitt, kan koden også brukes til kjøretøyer uten oppvarming med damp.

141‑160 km/t

Største hastighet

Energiforsyning

1 500 V~
+ 1 500 V=

Andre
spenninger
enn 1 000 V,
1 500 V,
3 000 V

1 500 V~
+ 1 500 V=

7

3 000 V=

Alle spennin
ger(*)
+ Damp(1)

3 000 V=

8

A(1)
G(2)

A(1)
G(2)

3 000 V=

9
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Nr. 38/269

VEDLEGG P.11
KODER FOR DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL SPESIALKJØRETØYER (SIFFER 6-8)

Tillatt hastighet for spesialkjøretøyer (siffer 6)
Klassifisering

Kjørehastighet med egen framdrift

V ≥ 100 km/t
Kan anvendes i et
tog

V < 100
km/t og/eller
begrensninger(a)

Egen framdrift

≥ 100 km/t

< 100 km/t

1

2

Ikke egen framdrift

3

Egen framdrift

4

Ikke egen framdrift

5

Egen framdrift

Kan ikke anvendes i et tog

0 km/t

6

Ikke egen framdrift

7

Rullende materiell/veigående kjøretøy med egen framdrift
som kan anvendes i et tog(b)

8

Rullende materiell/veigående kjøretøy med egen framdrift
som ikke kan anvendes i et tog(b)

9

Rullende materiell/veigående kjøretøy uten egen framdrift
()
(b)
a

0

Med begrensninger menes en særlig posisjon i et tog (f.eks. bakenden), en obligatorisk beskyttelsesvogn osv.
Særlige vilkår for anvendelse i et tog skal være oppfylt.

Type og undertype av spesialkjøretøyer (siffer 7-8)

7. siffer

1
Infrastruktur
og
overbygning

8. siffer

Kjøretøyer/maskiner

7. siffer

8. siffer

Kjøretøyer/maskiner

1

Tog til sporlegging og fornyelse av
spor

1

Høyeffektive skinnegående
pakkemaskiner til alminnelige spor

2

Utstyr for nedlegging av sporveksler
og skinnekryss

2

Andre skinnegående pakkemaskiner til
alminnelige spor

3

Tog for vedlikehold av sporet

3

Skinnegående pakkemaskin med
stabilisering

4

Ballastrensemaskin
4

Skinnegående pakkemaskin til
sporveksler og skinnekryss

5

Ballastplog

6

Stabiliseringsmaskin

7

Slipe- og sveisemaskin

8

Flerfunksjonsmaskin

5
Maskin til bakkearbeid

2
Spor

6

7

8

9

Skinnegående kran (unntatt for
gjeninnsetting på sporet)

9

Vogn for å undersøke sporet

0

Annet eller generelt

0

Annet

Nr. 38/270

7. siffer

3
Kjøreledning

4
Konstruksjoner
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8. siffer

Kjøretøyer/maskiner

7. siffer

27.6.2013

8. siffer

Kjøretøyer/maskiner

1

Flerfunksjonsmaskin

1

Målevogn for bakkearbeid

2

Maskin for opprulling og utrulling

2

Målevogn for spor

3

Maskin for installering av stolper

3

Målevogn for kjøreledning

4

Trommelmaskin

4

Målevogn for sporvidde

5

Maskin for stramming av kjøreledning

5

Målevogn for signaler

6

Målevogn for telekommunikasjon

6
Måling

6

Maskin med heveplattform og maskin
med stillas

7

Maskin for rengjøring

7

8

Maskin for smøring

8

9

Inspeksjonsvogn til kjøreledning

9

0

Annet

0

Annet

1

Sporleggingsmaskin

1

Hjelpekran

2

Inspeksjonsplattform for bro

2

Hjelpetog

3

Inspeksjonsplattform for tunnel

3

Hjelpetog for tunneler

4

Gassrensemaskin

4

Beredskapsvogn

5

Ventilasjonsmaskin

5

Brannslukningsvogn

6

Maskin med heveplattform eller stillas

6

Ambulansevogn

7

Maskin for tunnelbelysning

7

Reparasjonsvogn

7
Nødssituasjoner

8

8

9
9
0

Annet

1

Maskin for lasting/lossing og transport
av skinner

0
1

Trekkraftkjøretøyer

2
3

2
Maskin for lasting/lossing og transport
av ballast, grus osv.

4
5
Lasting,
lossing og
forskjellig
transport

5
6

Annet

Maskin for lasting/lossing og transport
av sviller

7

8
Drift,
transport,
energi osv.

3

Transportvogn (unntatt 59)

4

Motorvogn

5
Dressin/skinnevogn
6
7

8

Maskin for lasting/lossing og transport
av sporveksler osv.

9

Maskin for lasting/lossing og transport
av andre materialer

0

Annet

Betongvogn

8
9
0

Annet

27.6.2013
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9
Miljø
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8. siffer

Kjøretøyer/maskiner

7. siffer

8. siffer

1

Snøplog med egen framdrift

1

2

Snøplog som trekkes

2

3

Snøkost

3

4

Avisningsmaskin

4

5

Maskin for å bekjempe ugress

6

Maskin for sporrensing

0
Jernbane/vei

5
6

7

7

8

8

9

9

0

Annet

Nr. 38/271

0

Kjøretøyer/maskiner

Maskiner for jernbane/vei av
kategori 1
Maskiner for jernbane/vei av
kategori 2
Maskiner for jernbane/vei av
kategori 3
Maskiner for jernbane/vei av
kategori 4

Annet

Nr. 38/272
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VEDLEGG P.12
BOKSTAVMERKING AV GODSVOGNER UNNTATT LEDDVOGNER OG VOGNSETT
FASTSETTELSE AV BOKSTAVGRUPPE OG UNDERBOKSTAVER

1.

Viktige merknader
I tabellene nedenfor

2.

3.

–

viser de opplysningene som er angitt i meter, til godsvognens innvendige lengde (lu),

–

viser de opplysningene som er angitt i tonn (tu), til den høyeste lastegrensen som er angitt i lastetabellen for den
aktuelle godsvognen; denne grensen fastsettes i samsvar med de framgangsmåtene som er fastsatt.

Internasjonale underbokstaver som er felles for alle bokstavgrupper
q

ledning for elektrisk oppvarming som kan mates med alle godkjente strømstyrker

qq

ledning og installasjoner for elektrisk oppvarming som kan mates med alle godkjente strømstyrker

s

godsvogner godkjent for framføring under «s»-forhold (se vedlegg B til TSI-en for rullende materiell)

ss

godsvogner godkjent for framføring under «ss»-forhold (se vedlegg B til TSI-en for rullende materiell)

Nasjonale underbokstaver
t, u, v, w, x, y, z
Verdien for disse bokstavene fastsettes av hver medlemsstat.
bokstavgruppe: E — åpen godsvogn med høye sider
Vanlig type
med side- og endetipping, med flat bunn
med to aksler: lu ≥ 7,70 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med fire aksler: lu ≥ 12 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: lu ≥ 12 m; 60t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

c

med bunnlemmer(a)

k

med to aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

uten sidetipping

ll

uten bunnlemmer(b)

m

med to aksler: lu < 7,70 m
med fire aksler eller mer: lu < 12 m

mm

(a)
(b)

med fire aksler eller mer: lu >12 m(b)

n

med to aksler: tu > 30 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

o

uten endetipping

p

med bremsehus(b)

Dette gjelder bare for åpne vogner med høye sider og flat bunn, som er forsynt med en innretning som gjør at de kan brukes
enten som vanlige godsvogner med flat bunn, eller for lossing ved tyngdekraft av visse former for gods ved å manøvrere
bunnlemmene.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.

27.6.2013

27.6.2013
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BOKSTAVGRUPPE: F — ÅPEN GODSVOGN MED HØYE SIDER

Særlig type
med to aksler: 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med tre aksler: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
med fire aksler: 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

b

høy kapasitet med aksler (volum > 45 m3)

c

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(a)

cc

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

k

med to eller tre aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to eller tre aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(a)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)

n

med to aksler: tu > 30 t
med tre aksler eller mer: tu > 40 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

o

med aksial lossing ved tyngdekraft i toppen(a)

oo

med aksial lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

p

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i toppen(a)

pp

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

ppp

med bremsehus(b)

Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe F er åpne vogner som ikke har flat bunn eller kan tippes verken i enden
eller i siden.
( ) Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene.
(For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen kan skje ved bare å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
b

Nr. 38/273
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BOKSTAVGRUPPE: G — LUKKEDE GODSVOGNER

Vanlig type
med minst åtte ventilasjonsåpninger
med to aksler: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med fire aksler: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
(b)

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

b

høy kapasitet:
— med to aksler: lu ≥12 m og nettovolum på ≥ 70 m3
— med fire aksler eller mer: lu ≥ 18 m

bb

med fire aksler: lu > 18 m(a)

g

til korn

h

til frukt og grønnsaker(b)

k

med to aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

med minst åtte ventilasjonsåpninger

ll

med utvidede døråpninger(a)

m

med to aksler: lu < 9 m
med fire aksler eller mer: lu < 15 m

n

med to aksler: tu > 30 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

o

med to aksler: lu <12 m og nettovolum på ≥ 70 m3

p

med bremsehus(b)

Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Begrepet «Til frukt og grønnsaker» gjelder bare for de godsvognene som har ekstra ventilasjonsåpninger i gulvhøyde.

27.6.2013

27.6.2013
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BOKSTAVGRUPPE: H — LUKKEDE GODSVOGNER

Særlig type
med to aksler: 9 m ≤ lu ≤ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 28 t
med fire aksler: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

b

med to aksler: 12 m ≤ lu ≤ 14 m og nettovolum på ≥ 70 m3(a)
med fire aksler eller mer: 18 m ≤ lu < 22 m

bb

med to aksler: lu ≥ 14m
med fire aksler eller mer: lu ≥ 22 m

c

med endedører

cc

med endedører og innredet for biltransport

d

med bunnlemmer

dd

med kasse som kan tippes(b)

e

med dobbeltbunn

ee

med tredobbelt bunn eller mer

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike(a)

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)(a)

g

til korn

gg

til sement(b)

h

til frukt og grønnsaker(c)

hh

til mineralgjødsel(b)

i

med vegger som kan felles ned eller skyves

ii

med svært robuste vegger som kan felles ned eller skyves(d)

k

med to aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

med skillevegger som kan skyves(e)

ll

med skillevegger som kan låses og skyves(e)

m

med to aksler: lu < 9 m
med fire aksler eller mer: lu < 15 m

mm

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

med fire aksler eller mer: lu >18 m(b)

n

med to aksler: tu > 28 t
med fire aksler: tu < 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

o

med to aksler: lu 12 m < 14 m og nettovolum på ≥ 70 m3

p

med bremsehus(b)

Godsvogner med to aksler påført underbokstav «f», «fff» kan ha et nettovolum på under 70 m3.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Begrepet «Til frukt og grønnsaker» gjelder bare for de godsvognene som har ekstra ventilasjonsåpninger i gulvhøyde.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.
Skillevegger som kan skyves, kan demonteres midlertidig.
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BOKSTAVGRUPPE: I — TEMPERATURKONTROLLERT GODSVOGN

Kjølevogn
med varmeisolering klasse IN,
med motordreven ventilasjon, rister og isbeholder ≥ 3,5 m3
med to aksler: 19 m2 ≤ gulvareal < 22 m2; 15 t ≤ tu ≤ 25 t
med fire aksler: gulvareal ≥ 39 m2; 30 t ≤ tu ≤ 40 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med fire aksler

b

med to aksler og stort gulvareal: 22 m2 ≤ gulvareal ≤ 27 m2

bb

med to aksler og svært stort gulvareal: gulvareal > 27 m2

c

med kjøttkroker

d

til fisk

e

med elektrisk ventilasjon

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

med mekanisk kjøling(a)(b)

gg

kjøleanlegg med flytende gass(a)

h

med varmeisolering klasse IR

i

mekanisk kjølt ved hjelp av maskineri i en teknisk følgevogn(a)(b)(c)

ii

teknisk følgevogn(a)(c)

k

med to aksler: tu > 15 t
med fire aksler: tu < 30 t

l

isolert uten isbeholdere(a)(d)

m

med to aksler: gulvareal < 19 m2
med fire aksler: gulvareal < 39 m2

mm

()
(b)
(c)

med fire aksler: gulvareal ≥ 39m2(e)

n

med to aksler: tu > 25 t
med fire aksler: tu > 40 t

o

med isbeholdere med en kapasitet på under 3,5 m3(d)

p

uten rister

Underbokstav «l» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «g», «gg», «i» eller «ii».
Godsvogner som er påført underbokstav «g» og «i», kan brukes hver for seg eller inngå i et mekanisk kjølt vognsett.
Begrepet «Teknisk følgevogn» får samtidig anvendelse på fabrikkvogner, verkstedvogner (begge med eller uten soveplasser) og
sovevogner.
(d) Underbokstav «o» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «l».
(e) Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Merk:
Gulvarealet i lukkede kjølevogner beregnes alltid med hensyn til bruken av isbeholdere.
a
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BOKSTAVGRUPPE: K — FLATVOGN MED TO AKSLER

Vanlig type
med nedfellbare sidelemmer og korte sidestøtter
lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
()
b

b

med lange sidestøtter

g

beregnet på transport av containere(a)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(b)

j

med innretning for støtdemping

k

tu < 20 t

kk

20 t ≤ tu < 25 t

l

uten sidestøtter

m

9 m ≤ lu < 12 m

mm

lu < 9 m

n

tu > 30 t

o

med faste sider

p

uten sidelemmer(b)

pp

med avtakbare sidelemmer

Underbokstaven «g» kan bare brukes sammen med bokstavgruppen K for vanlige godsvogner som bare har ekstrautstyr for å
transportere containere. Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av containere, skal klassifiseres i bokstavgruppe L.
Underbokstaven «p» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstaven «i».
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BOKSTAVGRUPPE: L — FLATVOGN MED TO AKSLER

Særlig type
lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
()
(c)
(d)
b

b

med særskilte fester for å sikre mellomstore containere (pa)(a)

c

med svingbjelke(a)

d

beregnet på transport av personbiler, uten bildekk(a)

e

med bildekk for transport av personbiler(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

beregnet på transport av containere (unntatt pa)(a)(b)

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål(a)(c)

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål(a)(c)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(a)

ii

med svært robust avtakbart metalltak(d) og faste endevegger(a)

j

med innretning for støtdemping

k

tu < 20 t

kk

20 t ≤ tu < 25 t

l

uten sidestøtter

m

9 m ≤ lu < 12 m

mm

lu < 9 m

n

tu > 30 t

p

uten sidelemmer(a)

Det er valgfritt å anvende underbokstavene «l» eller «p» på godsvogner som har underbokstav «b», «c», «d», «e», «g», «h», «hh»,
«i» eller «ii». Tallkodene skal imidlertid alltid tilsvare bokstavmerkingen på vognene.
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av containere (unntatt pa).
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av plateruller av stål.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.

BOKSTAVGRUPPE: O — KOMBINERT FLATVOGN OG ÅPEN GODSVOGN MED HØYE SIDER
Vanlig type
med to eller tre aksler, med nedfellbare side- eller endelemmer og sidestøtter
med to aksler: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med tre aksler: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 40 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med tre aksler

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

k

tu < 20 t

kk

20 t ≤ tu < 25 t

l

uten sidestøtter

m

9 m ≤ lu < 12 m

mm
n

lu < 9 m
med to aksler: tu > 30 t
med tre aksler: tu > 40 t
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BOKSTAVGRUPPE: R — FLATVOGN MED BOGGIER

Vanlig type
med nedfellbare endelemmer og sidestøtter
18 m ≤ lu < 22 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
(b)
(c)

b

lu ≥ 22 m

e

med nedfellbare sidelemmer

g

beregnet på transport av containere(a)

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål(b)

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål(b)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(c)

j

med innretning for støtdemping

k

tu < 40 t

kk

40 t ≤ tu < 50 t

l

uten sidestøtter

m

15 m ≤ lu < 18 m

mm

lu < 15 m

n

tu > 60 t

o

med faste endevegger med en høyde på under 2 mm

oo

med faste endevegger med en høyde på 2 m eller over(c)

p

uten nedfellbare endelemmer(c)

pp

med avtakbare sidelemmer

Underbokstaven «g» kan bare brukes sammen med bokstavgruppen R for vanlige godsvogner som bare har ekstrautstyr for å
transportere containere. Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av containere, skal klassifiseres i bokstavgruppe S.
Underbokstavene «h» eller «hh» kan bare brukes sammen med bokstavgruppen R for vanlige godsvogner som bare har ekstrautstyr
for å transportere containere. Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av containere, skal klassifiseres i bokstavgruppe
S.
Underbokstavene «oo» og/eller «p» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstaven «i».
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BOKSTAVGRUPPE: S — FLATVOGN MED BOGGIER

Særlig type
med fire aksler: lu ≥ 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: lu ≥ 22 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med seks aksler (to boggier med tre aksler)

aa

med åtte aksler eller mer

aaa

med fire aksler (to boggier med to aksler)(a)

b

med særskilte fester for å sikre mellomstore containere (pa)(b)

c

med svingbjelke(b)

d

beregnet på transport av personbiler, uten bildekk(b)(c)

e

med bildekk for transport av personbiler(b)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

beregnet på transport av containere, med en samlet lastelengde på ≤ 60 fot
(unntatt pa)(b)(c)(d)

gg

beregnet på transport av containere, med en samlet lastelengde på > 60 fot
(unntatt pa)(b)(c)(d)

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål(b)(c)

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål(b)(c)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(b)

ii

med svært robust avtakbart metalltak(f) og faste endevegger(b)

j

med innretning for støtdemping

k

med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

uten sidestøtter(b)

m

med fire aksler: 15 m ≤ lu < 18 m
med seks aksler eller mer: 18 m ≤ lu < 22 m

mm
mmm

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

med fire aksler: lu < 15 m
med seks aksler eller mer: lu < 18 m
med fire aksler: lu ≥ 22 m(a)

n

med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

p

uten sidelemmer(b)

Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Det er valgfritt å anvende underbokstavene «l» eller «p» på godsvogner som har underbokstav «b», «c», «d», «e», «g», «gg» «h»,
«hh», «i» eller «ii». Tallkodene skal imidlertid alltid tilsvare bokstavmerkingen på vognene.
Godsvogner som i tillegg til å transportere containere og flak, kan transportere kjøretøyer, skal merkes med underbokstavene «g»
eller «gg» og bokstaven «d».
Godsvogner som utelukkende blir brukt til å transportere containere eller flak for løfting med åk.
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av plateruller av stål.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.
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BOKSTAVGRUPPE: T — GODSVOGN MED TAK SOM KAN ÅPNES

med to aksler: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med fire aksler: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Under-bokstaver

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

b

høy kapasitet: med to aksler: lu ≥ 12 m
med fire aksler eller mer: lu ≥ 18 m(a)(b)

c

med endedører

d

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(a)
(b)(c)

dd

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)
(b)(c)

e

med uhindret dørhøyde på > 1,90 m(a)(b)(c)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

til korn

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål

i

med sidevegger som kan åpnes(a)

j

med innretning for støtdemping

k

med to aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(a)(b)(c)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)(b)(c)

m

med to aksler: lu < 9 m
med fire aksler eller mer: lu <15 m(b)
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med to aksler: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med fire aksler: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

(a)

n

med to aksler: tu > 30 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

o

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)(b)(c)

oo

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)(b)(c)

p

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i toppen(a)(b)(c)

pp

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)(b)(c)

Underbokstav «e»:
–
er valgfri på godsvogner som er påført underbokstav «b» (men tallkoder skal alltid tilsvare bokstavmerkingen på
vognene),
–
skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «d», «dd», «i», «l», «ll», «o», «oo», «p» eller «pp».
(b) Underbokstav «b» og «m» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «d», «dd», «l», «ll», «o», «oo», «p» eller «pp».
(c) Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe T er godsvogner med tak som kan åpnes, og som gir adgang til en
losseluke i hele vognens lengde; disse godsvognene har ikke flat bunn og er ikke beregnet på verken ende- eller sidetipping.
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene. (For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider,
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen kan skje ved bare å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE: U — SPESIALVOGNER

unntatt dem som tilhører bokstavgruppe F, H, L, S eller Z
med to aksler: 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med tre aksler: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
med fire aksler: 50 t ≤ tu ≤ 60t
med seks aksler eller mer: 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

c

med lossing under trykk

d

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(a)

dd

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

til korn

i

beregnet på transport av gjenstander som ville overskride sporvidden dersom
de ble lastet på vanlige godsvogner(b)(c)

k

med to eller tre aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to eller tre aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(a)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)

n

med to aksler: tu > 30 t
med tre aksler: tu > 40 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t(c)

o

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)

oo

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

p

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)
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unntatt dem som tilhører bokstavgruppe F, H, L, S eller Z
med to aksler: 25 t ≤ tu ≤ 30 t
med tre aksler: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
med fire aksler: 50 t ≤ tu ≤ 60t
med seks aksler eller mer: 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

pp
(a)

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe U er lukkede vogner som bare kan lastes gjennom en eller flere
lasteåpninger plassert i den øverste delen av vognen, og hvis samlede åpning er mindre enn vognens lengde; disse vognene har
ikke flat bunn og er ikke beregnet på verken ende- eller sidetipping.
b
( ) Særlig:
— godsvogner med forsenket vognbunn
— godsvogner med en sentral forsenkning
— godsvogner med permanent vanlig hellende diagonal styrepult
(c)
Underbokstaven «n» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstaven «i»
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene.
(For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen er mulig bare ved å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE: Z — TANKVOGNER

Med tank av metall
for transport av væsker eller gasser
med to aksler: 25 t ≤ lu ≤ 30 t
med tre aksler: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
med fire aksler: 50 t ≤ tu ≤ 60 t
med seks aksler eller mer: 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
(b)

a

med fire aksler

aa

med seks aksler eller mer

b

for oljeprodukter(a)

c

med lossing under trykk(b)

d

for næringsmidler og kjemikalier(a)

e

med innretninger for oppvarming

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

for transport av gasser under trykk, flytende eller oppløste under trykk(b)

i

tank som ikke er av metall

j

med innretning for støtdemping

k

med to eller tre aksler: tu < 20 t
med fire aksler: tu < 40 t
med seks aksler eller mer: tu < 50 t

kk

med to eller tre aksler: 20 t ≤ tu < 25 t
med fire aksler: 40 t ≤ tu < 50 t
med seks aksler eller mer: 50 t ≤ tu < 60 t

n

med to aksler: tu > 30 t
med tre aksler: tu > 40 t
med fire aksler: tu > 60 t
med seks aksler eller mer: tu > 75 t

p

med bremsehus(a)

Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 520 mm.
Underbokstav «c» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «g».

BOKSTAVMERKING AV LEDDVOGNER OG VOGNSETT
FASTSETTELSE AV BOKSTAVGRUPPE OG UNDERBOKSTAVER
1.

Viktige merknader
I tabellene nedenfor vises de opplysningene som er angitt i meter, til godsvognenes innvendige lengde (lu).

2.

3.

Internasjonale underbokstaver som er felles for alle bokstavgrupper
q

ledning for elektrisk oppvarming som kan mates med alle godkjente strømstyrker

qq

ledning og installasjoner for elektrisk oppvarming som kan mates med alle godkjente strømstyrker

s

godsvogner godkjent for framføring under «s»-forhold (se vedlegg B til TSI-en for rullende materiell)

ss

godsvogner godkjent for framføring under «ss»-forhold (se vedlegg B til TSI-en for rullende materiell)

Nasjonale underbokstaver
t, u, v, w, x, y, z
Verdien for disse bokstavene fastsettes av hver medlemsstat.
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BOKSTAVGRUPPE: F — ÅPEN GODSVOGN MED HØYE SIDER

Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

()

a

med boggier

c

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(a)

cc

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)

e

med tre enheter

ee

med fire enheter eller mer

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(a)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)

oo

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

p

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i toppen(a)

pp

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

r

leddvogn

rr

vognsett

Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe F er åpne vogner som ikke har en flat bunn og ikke er beregnet på verken
ende- eller sidetipping.
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene.
(For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen er mulig bare ved å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
a
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BOKSTAVGRUPPE: H — LUKKEDE GODSVOGNER

Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

()
(b)
(c)
a

a

med boggier

c

med endedører

cc

med endedører og innredet innvendig for biltransport

d

med bunnlemmer

e

med tre enheter

ee

med fire enheter eller mer

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

til korn

h

til frukt og grønnsaker(a)

i

med vegger som kan felles ned eller skyves

ii

med svært robuste vegger som kan felles ned eller skyves(b)

l

med skillevegger som kan skyves(c)

ll

med skillevegger som kan låses og skyves(c)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

r

leddvogn

rr

vognsett

Begrepet «Til frukt og grønnsaker» gjelder bare for de godsvognene som har ekstra ventilasjonsåpninger i gulvhøyde.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.
Skillevegger som kan skyves, kan demonteres midlertidig.
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BOKSTAVGRUPPE: I — TEMPERATURKONTROLLERT GODSVOGN

Kjølevogn
med varmeisolering klasse IN,
med motordreven ventilasjon, rister og isbeholder ≥ 3,5 m3
Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

()
(b)
a

(c)

a

med boggier

c

med kjøttkroker

d

til fisk

e

med elektrisk ventilasjon

ee

med fire enheter eller mer

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

med mekanisk kjøling(a)

gg

kjøleanlegg med flytende gass(a)

h

med varmeisolering klasse IR

i

mekanisk kjølt ved hjelp av maskineri i en teknisk følgevogn(a)(b)

ii:

teknisk følgevogn(a)(b)

l

isolert uten isbeholdere(a)(c)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med isbeholdere med en kapasitet på under 3,5 m3(c)

oo

med tre enheter

p

uten rister

r

leddvogn

rr

vognsett

Underbokstav «l» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «g», «gg», «i» eller «ii».
Begrepet «Teknisk følgevogn» får samtidig anvendelse på fabrikkvogner, verkstedvogner (begge med eller uten soveplasser) og
sovevogner.
Underbokstav «o» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «l».
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BOKSTAVGRUPPE: L — FLATVOGNER MED ENKELTAKSLER

Leddvogn eller vognsett
med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

a

leddvogn

aa

vognsett

b

med særskilte fester for å sikre mellomstore containere (pa)(a)

c

med svingbjelke(a)

d

beregnet på transport av personbiler, uten bildekk(a)

e

med bildekk for transport av personbiler(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

beregnet på transport av containere(a)(b)

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål(a)(c)

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål(a)(c)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(a)

ii

med svært robust avtakbart metalltak(d) og faste endevegger(a)

j

med innretning for støtdemping

l

uten sidestøtter(a)

m

med to enheter: 18 m ≤ lu < 22 m

mm

(a)
()
(c)
(d)
b

med to enheter: lu < 18 m

o

med tre enheter

oo

med fire enheter eller mer

p

uten sidelemmer(a)

r

med to enheter: lu ≥ 27 m

Det er valgfritt å anvende underbokstavene «l» eller «p» på godsvogner som har underbokstav «b», «c», «d», «e», «g», «h», «hh»,
«i» eller «ii». Tallkodene skal imidlertid alltid tilsvare bokstavmerkingen på vognene.
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av containere(unntatt pa).
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av plateruller av stål.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.
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BOKSTAVGRUPPE: S — FLATVOGN MED BOGGIER

Leddvogn eller vognsett
med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

b

med særskilte fester for å sikre mellomstore containere (pa)(a)

c

med svingbjelke(a)

d

beregnet på transport av personbiler, uten bildekk(a)(b)

e

med bildekk for transport av personbiler(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

beregnet på transport av containere, med en samlet lastelengde på ≤ 60 fot
(unntatt pa)(a)(c)(b)

gg

beregnet på transport av containere, med en samlet lastelengde på > 60 fot
(unntatt pa)(a)(b)(c)

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål(a)(d)

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål(a)(d)

i

med avtakbart tak og faste endevegger(a)

ii

med svært robust avtakbart metalltak(e) og faste endevegger(a)

j

med innretning for støtdemping

l

uten sidestøtter(a)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med tre enheter

oo

med fire enheter eller mer

p

uten sidelemmer(a)

r

leddvogn

rr

vognsett

Det er valgfritt å anvende underbokstavene «l» eller «p» på godsvogner som har underbokstav «b», «c», «d», «e», «g», «gg» «h»,
«hh», «i» eller «ii». Tallkodene skal imidlertid alltid tilsvare bokstavmerkingen på vognene.
Godsvogner som i tillegg til å transportere containere og flak, kan transportere kjøretøyer, skal merkes med underbokstavene «g»
eller «gg» og bokstaven «d».
Godsvogner som utelukkende blir brukt for å transportere containere eller flak for løfting med åk.
Godsvogner som utelukkende er beregnet på transport av plateruller av stål.
Gjelder bare for godsvogner med en sporvidde på 1 435 mm.
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BOKSTAVGRUPPE: T — GODSVOGN MED TAK SOM KAN ÅPNES

Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

(a)
(b)

a

med boggier

b

med uhindret dørhøyde på > 1,90 m(a)

c

med endedører

d

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(b)

dd

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)(b)

e

med tre enheter

ee

med fire enheter eller mer

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

til korn

h

beregnet på transport av liggende plateruller av stål

hh

beregnet på transport av stående plateruller av stål

i

med sidevegger som kan åpnes(a)

j

med innretning for støtdemping

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(a)(b)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)(b)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)(b)

oo

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)(b)

p

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i toppen(a)(b)

pp

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)(b)

r

leddvogn

rr

vognsett

Underbokstav «b» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «d», «dd», «i», «l», «ll», «o», «oo», «p» eller «p».
Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe T er vogner med tak som kan åpnes, og som gir adgang til en losseluke i
hele vognens lengde; disse vognene har ikke flat bunn og er ikke beregnet på verken ende- eller sidetipping.
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene.
(For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen er mulig bare ved å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE: U — SPESIALVOGNER

Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

()

a

med boggier

e

med tre enheter

ee

med fire enheter eller mer

c

med lossing under trykk

d

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i toppen(a)

dd

med kontrollert lossing ved tyngdekraft vekselvis i begge sider i bunnen(a)

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

til korn

i

beregnet på transport av gjenstander som ville overskride sporvidden dersom
de ble lastet på vanlige godsvogner(b)

l

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i toppen(b)

ll

med bulklossing ved tyngdekraft samtidig i begge sider i bunnen(a)

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i toppen(a)

oo

med aksial bulklossing ved tyngdekraft i bunnen(a)(b)

p

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i toppen(a)

pp

med aksial kontrollert lossing ved tyngdekraft i bunnen(a)

r

leddvogn

rr

vognsett

Godsvogner med lossing ved tyngdekraft i bokstavgruppe U er lukkede vogner som bare kan lastes gjennom en eller flere
lasteåpninger plassert i den øverste delen av vognen, og hvis samlede åpning er mindre enn vognens lengde; disse vognene har ikke
flat bunn og er ikke beregnet på verken ende- eller sidetipping.
b
( ) Særlig:
— godsvogner med forsenket vognbunn
— godsvogner med en sentral forsenkning
— vogner med permanent vanlig hellende diagonal styrepult
Metoden for å losse disse godsvognene er fastsatt ved hjelp av en kombinasjon av følgende egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
— aksial:
Åpninger er plassert over midten av sporet.
— bilateral:
Åpninger er plassert på hver side av sporet utenfor skinnene. (For disse godsvognene foregår lossing:
— samtidig dersom en fullstendig tømming av vognen krever at åpningene skal være åpne på begge sider
— vekselvis dersom en fullstendig tømming av vognen er mulig bare ved å åpne åpningene på den ene siden).
— toppen:
Den nederste kanten av lossingskanalen (uten at det tas hensyn til bevegelige innretninger som kan utvide denne
kanalen), er plassert minst 0,700 m over skinnene og gjør det mulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
— bunnen:
Plasseringen av lossingskanalens nederste kant gjør at det er umulig å bruke et transportbånd for å fjerne godset.
Lossingskapasitet:
— bulk:
Når åpningene først er åpnet for lossing, kan de ikke lukkes før vognen er tømt.
— kontrollert:
Når som helst under lossingen kan tømmingen reguleres eller også avbrytes.
a
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BOKSTAVGRUPPE: Z — TANKVOGN

Med tank av metall
for transport av væsker eller gasser
Leddvogn eller vognsett
med aksler, med to enheter
22 m ≤ lu < 27 m

Referansevogn

Underbokstaver

(a)

a

med boggier

c

med lossing under trykk(a)

e

med innretninger for oppvarming

f

egnet til trafikk med Det forente kongerike

ff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via tunnel)

fff

egnet til trafikk med Det forente kongerike (utelukkende via togferge)

g

for transport av gasser under trykk, flytende eller oppløste under trykk(a)

i

tank som ikke er av metall

j

med innretning for støtdemping

m

med to enheter: lu ≥ 27 m

mm

med to enheter: lu < 22 m

o

med tre enheter

oo

med fire enheter eller mer

r

leddvogn

rr

vognsett

Underbokstav «c» skal ikke påføres godsvogner som har underbokstav «g».
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VEDLEGG P.13
BOKSTAVMERKING AV TRUKKEDE PASSASJERVOGNER
Internasjonale bokstavgrupper
A

1. klasse passasjervogn med sitteplasser

B

2. klasse passasjervogn med sitteplasser

AB

1./2. klasse passasjervogn med sitteplasser

WL

Sovevogn med bokstavgruppe A, B eller AB avhengig av type innkvartering. Bokstavgrupper for
sovevogner med «særlige» kupeer suppleres med underbokstaven «S»

WR

Restaurantvogn

R

Passasjervogn med restaurantdel eller kafé (bokstavgruppe som brukes som tillegg)

D

Reisegodsvogn

DD

Åpen vogn med to plan for transport av personbiler

Post

Postvogn

AS
SR
WG

Barvogn med dansemuligheter

WSP

Pullman-vogn

Le

Åpen vogn med to aksler og to plan for transport av personbiler

Leq

Åpen vogn med to aksler og to plan for transport av personbiler med strømforsyningskabel fra toget

Laeq

Åpen vogn med tre aksler og to plan for transport av personbiler med strømforsyningskabel fra toget

Internasjonale underbokstaver
b
h

Passasjervogn tilpasset funksjonshemmede

c

Kupeer som kan gjøres om til liggeplasser

d
v

Kjøretøy som kan ta med sykler

ee
z

Kjøretøy med sentral strømforsyning

f

Kjøretøy med førerrom (styrevogn)

p
t

Passasjervogn med midtgang og sitteplasser

m

Kjøretøy med en lengde på over 24,5 m

s

Midtgang i reisegodsvogner og passasjervogner med rom for reisegods

Antall kupeer angis i form av en indeks (for eksempel: Bc9)
Nasjonale bokstavgrupper og underbokstaver
Øvrige bokstavgrupper og underbokstaver har en nasjonal verdi som defineres av hver medlemsstat.

__________
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VEDLEGG P.14

Bokstavmerking for spesialkjøretøyer
Denne merkingen er angitt i dokument EN 14033-1 «Railway applications — Track — Technical requirements for
railbound construction and maintenance machines — Part 1: Running of railbound machines».

________

VEDLEGG Q
IKKE RELEVANT

__________

VEDLEGG R
IDENTIFIKASJON AV TOGET
Dette aspektet er fortsatt et åpent punkt, og vil bli nærmere beskrevet i en framtidig versjon av denne TSI-en.
Et CWA-dokument er i ferd med å bli utarbeidet på dette området. Så snart dokumentet er innført, vil ERA og EU
vurdere om det evner å oppfylle kravene i denne TSI-en.
En slik detaljert spesifikasjon skal hovedsakelig omfatte de fire prinsippene (regler og befordring, togtype,
sikkerhetsrelatert kommunikasjon, overvåking av yteevne), alle togtyper og ansvaret for tildeling av disse numrene.
Denne spesifikasjonen skal ta hensyn til eksisterende standarder (særlig UIC-folder 419-1 og 419-2 OR), som allerede
er i bruk, og utviklingen av ERTMS/ETCS. Det skal nedsettes en ekspertgruppe som skal arbeide videre med dette
spørsmålet.
Inntil dette CWA-dokumentet er utarbeidet, skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene i fellesskap
samarbeide om å utarbeide bilaterale og multilaterale avtaler som tar hensyn til eksisterende standarder (som f.eks.
UIC-folder 419-1 og 419-2 OR), som allerede er i bruk, og utviklingen av ERTMS/GSM-R og ERTMS/ETCS for å
fremme en fri passasje av tog fra en infrastrukturforvaltnings driftsområde til et annet.
Se også vedlegg U.

___________
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VEDLEGG S
TOGETS SYNLIGHET — BAKENDE
Dette aspektet er fortsatt et åpent punkt, og vil bli nærmere beskrevet i en framtidig versjon av denne TSI-en.
Det skal utarbeides en detaljert spesifikasjon som tar hensyn til hvorfor det er nødvendig å markere bakenden, hvilken
filosofi som ligger til grunn for dette kravet på det transeuropeiske nett, og hvordan dette kravet best kan harmoniseres
på en sikker og kostnadseffektiv måte.
Spesifikasjonen og tilhørende framgangsmåte for samsvarsvurdering av en fleksibel løsning vil bli offentliggjort i denne
TSI-en som en samtrafikkomponent.
Inntil det kan utarbeides og innføres en detaljert spesifikasjon, skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene
i fellesskap samarbeide om å utarbeide bilaterale og multilaterale avtaler for å fremme en fri passasje av tog fra en
infrastrukturforvaltnings driftsområde til et annet.
Se også vedlegg U.
__________

VEDLEGG T
BREMSEEVNE
Dette aspektet er fortsatt et åpent punkt, og vil bli nærmere beskrevet i en framtidig versjon av denne TSI-en.
Det skal utarbeides en detaljert spesifikasjon for å fastsette formelen for å beregne bremseevne. Denne spesifikasjonen
skal være gyldig på hele det transeuropeiske nett og ta hensyn til hvordan en slik formel best kan fastsettes for å
harmonisere bremsefunksjonen på en sikker og kostnadseffektiv måte. Det er nedsatt en ekspertgruppe med bred
kompetanse som skal arbeide videre med dette spørsmålet.
Inntil det kan utarbeides og innføres detaljerte spesifikasjoner, anbefales det at jernbaneforetakene og
infrastrukturforvaltningene i fellesskap samarbeider om å utarbeide bilaterale og multilaterale avtaler for å fremme en
fri passasje av tog fra en infrastrukturforvaltnings driftsområde til et annet.
Se også vedlegg U.

__________
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VEDLEGG U
LISTE OVER ÅPNE PUNKTER
VEDLEGG A2 (se nr. 4.4 i denne TSI-en)
Driftsregler for GSM-R
VEDLEGG B (se nr. 4.4 i denne TSI-en)
Andre regler som gjør det mulig med en sammenhengende drift av nye og forskjellige strukturelle delsystemer
VEDLEGG R (se nr. 4.2.3.2. i denne TSI-en)
Identifikasjon av tog
VEDLEGG S (se nr. 4.2.2.1.3 i denne TSI-en)
Togets synlighet — bakende
VEDLEGG T (se nr. 4.2.2.6.2 i denne TSI-en)
Bremseevne
Nr. 4.2.2.
Togsammensetning
__________
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VEDLEGG V
UTARBEIDING OG AJOURFØRING AV DOKUMENTASJON OM REGLER FOR LOKOMOTIVFØRERE

I forbindelse med nr. 4.2 og 4.6 i denne TSI-en er diagrammet nedenfor en grafisk gjengivelse av den prosessen som
er skissert i denne TSI-en for å utarbeide og ajourføre dokumentasjonen om regler, som er påkrevd i henhold til denne
TSI-en.
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ORDLISTE

Term

Definisjon

Ulykke

Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF.

Gi tillatelse til togbevegelser

Betjening av utstyr i signalsentraler, kjørestrømsentraler og togdriftssentraler
som gir tillatelse til togbevegelse. Dette omfatter ikke det personalet som er
ansatt av et jernbaneforetak, som har ansvaret for å håndtere ressurser som
f.eks. togpersonalet eller det rullende materiellet.

Kompetanse

De kvalifikasjonene og den erfaringen som er nødvendig for å kunne
utføre oppgaven på en sikker og pålitelig måte. Erfaring kan erverves i
opplæringsprosessen.

Farlig gods

Som definert i artikkel 2 i direktiv 96/49/EF.

Driftsforstyrrelser

Drift som følge av en uforutsett hendelse som hindrer togtrafikken i å gå som
normalt.

Avgang

Se «Togavgang».

Lokomotivfører

En person som er kvalifisert og har tillatelse til å framføre tog.

Ekstraordinær last

Last på et kjøretøy, f.eks. en container, et flak eller annen transport der størrelsen
på kjøretøyet og/eller aksellasten krever særlig tillatelse for bevegelse, og/eller
anvendelse av særlige vilkår for hele eller deler av reisen.

Helse- og sikkerhetsvilkår

Innenfor rammen av denne TSI-en viser disse vilkårene bare til den medisinske
og psykiske skikketheten som kreves for å betjene relevante deler av
delsystemet.

Varmgang

Når en akselkasse og et aksellager overskrider den høyeste driftstemperaturen
som de er konstruert for.

Hendelse

Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF.

Blankettsamling

En bok med formularer som beskriver den rekken av tiltak som skal treffes
av infrastrukturforvaltningens personale og jernbaneforetakets personale
i forbindelse med togbevegelser ved driftsforstyrrelser. Hvert enkelt tiltak
krever et eget formular. Blankettsamlingen utarbeides på språket til både
infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket, og berørt personale hos
infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal ha eksemplarer av
samlingen.

Medlemsstat

Når denne termen brukes i forbindelse med denne TSI-en, viser den til den
medlemsstaten som utsteder sikkerhetsgodkjenningen/sikkerhetssertifikatet,
som fastsatt i artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF.

Arbeidsspråk

Det eller de språkene som infrastrukturforvaltningen bruker i sin daglige drift,
og som er offentliggjort i dennes nettveiledning, for å sende driftsmessige
eller sikkerhetsrelaterte meldinger mellom infrastrukturforvaltningens og
jernbaneforetakets personale.

Passasjer

En person (unntatt en arbeidstaker med spesifikke oppgaver ombord på toget)
som reiser med tog eller befinner seg på jernbaneområdet før eller etter en
togreise.

Overvåking av yteevne

Systematisk observasjon og registrering av hvordan togtrafikken og
infrastrukturen fungerer med henblikk på å kunne oppnå forbedret yteevne for
begge.

Kvalifikasjon

Fysisk og psykisk egnethet for å utføre oppgaven sammen med den kunnskapen
som kreves.

Sanntid

Evnen til å utveksle eller behandle informasjon om bestemte hendelser etter
hvert som de oppstår på togreisen (slik som ankomst til en stasjon, passering
av en stasjon eller avgang fra en stasjon).
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Term

Definisjon

Meldingspunkt

Et punkt angitt i togets ruteplan der det kreves melding om tidspunkt for
ankomst, avgang eller passering.

Jernbanestrekning

En eller flere bestemte strekningsavsnitt på jernbanelinjen.

Kunnskap om jernbanestrekninger

Kunnskap om den eller de strekningsavsnittene som togpersonalet arbeider på,
basert på informasjon som gis av infrastrukturforvaltningen, som gjør at de
kan framføre toget på en sikker måte. Vesentlige deler av denne kunnskapen
må det berørte personalet lære utenat og i detaljer. Andre deler kan være
beskrevet i dokumentasjonen som personalet raskt får tilgang til, på grunnlag
av jernbaneforetakets vurdering av jernbanestrekningen eller kravene fra den
nasjonale sikkerhetsmyndigheten.

Sikkerhetskritisk arbeid

Arbeid som utføres av personalet, der personalet kontrollerer eller påvirker
bevegelsene til et kjøretøy og dette arbeidet kan påvirke personers helse og
sikkerhet.

Personale

Arbeidstakere som arbeider for et jernbaneforetak eller en
infrastrukturforvaltning eller deres entreprenører, og som utfører de oppgavene
som er beskrevet i denne TSI-en.

Stoppested

Et sted som er angitt i togets ruteplan, der toget etter planen skal stoppe,
vanligvis for å utføre en bestemt aktivitet slik som å la passasjerer gå av og
på toget.

Ruteplan

Dokument eller system som inneholder opplysninger om når et eller flere tog
framføres på en bestemt jernbanestrekning.

Tidsmessig referansepunkt

Et sted som er angitt i togets ruteplan, der det er fastsatt et bestemt tidspunkt.
Dette tidspunktet kan være et tidspunkt for ankomst, avgang eller passering
dersom toget ikke skal stoppe på dette stedet.

Motorvogn

Et motordrevet kjøretøy som kan bevege seg selv og andre tilkoplede
kjøretøyer.

Tog

Et tog defineres som en eller flere motorvogner med eller uten tilkoplede
kjøretøyer, eller et motordrevet vognsett med tilgjengelige togdata, som går
i trafikk mellom to eller flere angitte punkter på de transeuropeiske nettene.

Togavgang

Tegn til den personen som kjører toget om at alle aktivitetene på stasjonen
eller depotet er fullført, og at ansvarlig personale har gitt tillatelse til at toget
kan kjøre.

Togpersonale

Ansatte om bord på et tog som er godkjent som kompetente, og som
jernbaneforetaket har utpekt til å utføre bestemte angitte sikkerhetsrelaterte
oppgaver på toget, for eksempel lokomotivføreren eller konduktøren.

Identifikasjon av toget

Identifikasjon av et bestemt tog på en utvetydig måte.

Klargjøring av tog

Sikre at et tog er i en slik stand at det kan settes i trafikk, at togets utstyr
fungerer som det skal, og at togsammensetningen oppfyller kravene til togets
tildelte ruteleie. Klargjøring av et tog omfatter også tekniske kontroller som
utføres før toget settes i trafikk.

Kjøretøy

Enhver enhet av rullende materiell, for eksempel et lokomotiv, en passasjervogn
eller en godsvogn.

Identifikasjon av kjøretøy

Et nummer som påføres et kjøretøy for at det skal skille seg ut fra alle andre
kjøretøyer.
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Forkortelse

Forklaring

AC

Vekselstrøm

CCS

Styring, kontroll og signal

CEN

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (Comite Européen de Normalisation)

COTIF

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (Convention relative aux Transports
Internationaux Ferroviaires)

CR

Jernbanesystem for konvensjonelle tog

dB

Desibel

DC

Likestrøm

DMI

Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin (Driver Machine Interface)

EF

Det europeiske fellesskap

EKG

Elektrokardiogram

EIRENE

European Integrated Railway Radio Enhanced Network

EN

Europeisk standard

ENE

Energi

ERA

Det europeiske jernbanebyrå (European Rail Agency)

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ETCS

European Train Control System

EU

Den europeiske union

FRS

Spesifikasjon av funksjonskrav (Functional Requirement Specification)

GSM-R

Global System for Mobile Communications — Rail

HABD

Varmgangsdetektor (Hot Axle Box Detector)

Hz

Hertz

IF

Infrastrukturforvaltning

INS

Infrastruktur

OPE

Delsystemet «Drift og trafikkstyring»

OSJD

Organisation for Co-operation of Railways

PPW

Russisk forkortelse for Prawila Polzowaniia Wagonami w mejdunarodnom soobqenii =
Regler for anvendelse av kjøretøyer i internasjonal trafikk

RIC

Regler for gjensidig bruk av passasjervogner og reisegodsvogner i internasjonal trafikk
(Règlement pour l’emploi réciproque des Voitures et des Fourgons en Trafic international)

RIV

Regler for gjensidig bruk av godsvogner i internasjonal trafikk. (Règlement pour l’emploi
réciproque des Wagons en Trafic international)

RST

Delsystemet «Rullende materiell»

JF

Jernbaneforetak

SMS

Sikkerhetsstyringssystem

SPAD

Passering av et signal som viser fare (Signal Passed at Danger)

SRS

Spesifikasjon av systemkrav (System Requirement Specification)
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Forkortelse

Forklaring

TAF

Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk»

TEN

Det transeuropeiske nett

TSI

Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne

UIC

Den internasjonale jernbaneunion (Union Internationale des Chemins de fer)

UV

Ultrafiolett

VKM

Merking med betegnelse for innehaver (Vehicle Keeper Marking)
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