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2015/EØS/64/01EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/144/EF

av 30. november 2009

om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave) (*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 89/173/EØF av 21. desember 1988 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse deler 
av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul(3) er blitt vesentlig endret flere ganger(4). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
kodifiseres.

2) Direktiv 89/173/EØF er et av særdirektivene etter den 
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold 
til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974, erstattet 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter(5), 
og fastsetter tekniske krav til utforming og konstruksjon 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hensyn til visse 
deler og egenskaper. Hensikten med disse tekniske kravene 
er å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
for at den framgangsmåten for EF-typegodkjenning 
som ble innført ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få 
anvendelse på alle typer traktorer. De bestemmelsene 
om jordbruks- og skogbrukstraktorer, tilhengere og 
utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og 
tekniske enheter som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får 
derfor anvendelse på dette direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 1.

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 76.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 26. november 2009.
(3) EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1.
(4) Se vedlegg VII del A.
(5) EFT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

3) De tekniske kravene som traktorer skal oppfylle for å 
være i samsvar med nasjonal lovgivning, gjelder blant 
annet traktorenes mål og masse, turtallsregulatorer, 
vern av motordeler, utstikkende deler og hjul, 
betjeningsinnretning for tilhengerbrems, frontruter og 
andre ruter, den mekaniske koplingen mellom traktor og 
tilhenger og plasseringen av og festemåten for lovfestede 
kjennemerker og preginger på traktorens karosseri.

4) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene vedtatt av De 
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 
(UN-ECE) i dens tilsvarende reglementer som er vedlagt 
De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 
overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav 
til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 
monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt 
vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 
grunnlag av disse kravene(6).

5) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg VII del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes i 
dette direktiv enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har 
minst to aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og 
som er særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive 
visse redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i 
jordbruk eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last 
og personer.

2.  Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert 
i nr. 1, som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste 
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2

1.  Når det gjelder traktorer som oppfyller kravene fastsatt 
i dette direktiv, kan ikke medlemsstatene, med begrunnelse i 
dette direktivs formål:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal type-
godkjenning,

(6) Offentliggjort som vedlegg I til rådsbeslutning 97/386/EF (EFT L 346 av 
17.12.1997, s. 78).

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN



Nr. 64/2 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) nekte at en slik traktor registreres eller forby at den selges 
eller tas i bruk.

Som unntak fra bestemmelsene i første ledd om bruken av 
traktoren, kan medlemsstatene av grunner som gjelder trekkbar 
masse, fortsatt anvende nasjonale bestemmelser som særlig 
gjenspeiler særskilte krav vedrørende overflateforhold på deres 
territorium, innenfor de grensene for trekkbar masse som er 
angitt i nr. 2.2 i vedlegg I, så lenge dette ikke omfatter endringer 
av traktoren eller en ny, utfyllende nasjonal typegodkjenning.

2.  Når det gjelder traktorer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

a) skal medlemsstatene ikke gi EF-typegodkjenning,

b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3.  Når det gjelder nye traktorer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som 
følger de nye traktorene i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i 
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b) kan medlemsstatene nekte at disse nye traktorene 
registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 3

1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning av deler 
for hver type frontrute eller annen glassrute og/eller hver type 
mekanisk kopling som oppfyller kravene til konstruksjon og 
prøving fastsatt i vedlegg III og/eller IV.

2. Den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere, i 
den grad det er nødvendig og eventuelt i samarbeid med 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene, at 
produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen. 
Slik kontroll skal være begrenset til stikkprøvekontroller.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal for hver type frontrute eller annen 
glassrute eller hver type mekanisk kopling som de godkjenner 
i samsvar med artikkel 3, utstede til produsenten av traktoren, 
frontruten eller den mekaniske koplingen, eller til dennes 
representant, et EF-typegodkjenningsmerke for deler som er i 
samsvar med eksemplene vist i vedlegg III eller vedlegg IV.

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 
hindre bruk av merker som kan føre til forveksling mellom den 
typen innretninger som er gitt EF-typegodkjenning av deler i 
samsvar med artikkel 3, og andre typer innretninger.

Artikkel 5

Ingen medlemsstat kan forby at frontruter og andre glassruter 
eller mekaniske koplinger bringes i omsetning med begrunnelse 
i deres konstruksjon, dersom de er påført EF-typegod kjennings-
merket for deler.

En medlemsstat kan likevel forby at frontruter og andre glass-
ruter eller mekaniske koplinger som er påført EF-typegod-
kjenningsmerket for deler, bringes i omsetning, dersom de ikke 
er i samsvar med den typen som det er gitt EF-typegodkjenning 
av deler for .

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de andre medlems-
statene og Kommisjonen om de tiltakene som er truffet, og 
grunngi sin beslutning.

Artikkel 6

Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal innen 
én måned sende til vedkommende myndigheter i de andre 
medlemsstatene en kopi av utfylte typegodkjenningsdokumenter 
for deler som det er vist mønster for i vedlegg III eller vedlegg 
IV, for hver type frontrute og annen glassrute eller hver type 
mekanisk kopling som de godkjenner eller nekter å godkjenne.

Artikkel 7

1. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, finner at flere frontruter og andre glassruter 
eller mekaniske koplinger som er påført samme EF-
typegodkjenningsmerke for deler, ikke er i samsvar med den 
typen den har godkjent, skal den treffe nødvendige tiltak for å 
sikre at produksjonen er i samsvar med den godkjente typen.

Vedkommende myndigheter i medlemsstaten skal underrette 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene om de 
tiltakene som er truffet, som ved alvorlig og gjentatt mangel 
på samsvar, om nødvendig kan omfatte tilbakekalling av EF-
typegodkjenningen av deler.

Disse myndigheten skal treffe de samme tiltakene dersom 
de underrettes av vedkommende myndigheter i en annen 
medlemsstat om slik mangel på samsvar.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal innen 
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av en 
EF-typegodkjenning av deler, og om begrunnelsen for dette 
tiltaket.

Artikkel 8

Alle vedtak som gjøres i henhold til de bestemmelsene som er 
vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv, om 
å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning av deler for en 
frontrute eller mekanisk kopling, eller å forby at de bringes i 
omsetning, skal være utførlig begrunnet.

Slike vedtak skal meddeles den berørte parten, som samtidig 
skal underrettes om den klageadgangen som foreligger etter 
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristen for slik 
klage.
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Artikkel 9

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I-VI til den tekniske utviklingen, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv  
2003/37/EF.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 11

Direktiv 89/173/EØF, som endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg VII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg VII 
del B.

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-
ligningstabellen i vedlegg VIII.

Artikkel 12

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 1. juni 2010.

Artikkel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK B. ASK

 President Formann
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VEDLEGG I

Mål og trekkbar masse

1. DEFINISJONER

1.1. Med «lengde» menes

– lengden på traktoren målt mellom vertikalplanene som står vinkelrett på traktorens lengdeakse gjennom 
traktorens ytterpunkter, med unntak av:

– alle speil,

– alle starthåndtak,

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak.

1.2.  Med «bredde» menes

– bredden på traktoren målt mellom vertikalplanene parallelt med traktorens lengdeakse gjennom 
traktorens ytterpunkter, med unntak av:

– alle speil,

– alle lykter for retningslys,

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak, samt lykter for parkeringslys,

– all vridning av dekkene på grunn av traktorens vekt,

– alle deler som kan skyves inn, for eksempel løftbare stigbrett og bøyelige skvettlapper.

1.3.  Med «høyde» menes

– den vertikale avstanden mellom bakken og det punktet på traktoren som har størst avstand fra bakken, 
utenom antennen. Når denne høyden skal bestemmes, skal traktoren være utstyrt med nye dekk med 
største rulleradius angitt av produsenten.

1.4.  Med «tillatt trekkbar masse» menes

– den massen som en traktortype kan trekke. Den kan for eksempel bestå av én eller flere tilhengere 
som trekkes, eller jordbruks- eller skogbruksredskaper. Det skilles mellom den teknisk tillatte trekkbare 
massen oppgitt av produsenten, og den tillatte trekkbare massen fastsatt i nr. 2.2.

1.5.  Med «slepeinnretning» menes

 en traktordel som fungerer som en mekanisk forbindelse mellom traktoren og tilhengeren.

1.6.  Med «traktorens masse i driftsferdig stand (mt)» menes

 massen definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF.

1.7.  Med «teknisk tillatt trekkbar masse» menes

– trekkbar masse uten bremsing,

– trekkbar masse med uavhengig bremsing (som definert i nr. 1.12 i vedlegg I til rådsdirektiv  
76/432/EØF (7)),

(7) Rådsdirektiv av 6. april 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1).
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– trekkbar masse med påløpsbremsing (som definert i nr. 1.14 i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF),

–  trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing: et slikt bremseanlegg kan være 
gjennomgående, halvt gjennomgående eller uavhengig med fremmedkraft (som definert i henholdsvis 
nr. 1.9, 1.10 og 1.11 i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF).

2.  KRAV

2.1.  Mål

 En traktors største mål skal være som følger:

2.1.1.  lengde: 12 m

2.1.2.  bredde: bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontakten med bakken),

2.1.3.  høyde: 4 m

2.1.4.  Målingene som skal brukes for å kontrollere disse målene, skal utføres slik:

– med traktoren ulastet og i driftsferdig stand som angitt i nr. 1.6,

– på et plant, horisontalt underlag,

– med traktoren i ro og med motoren slått av,

– med nye dekk med normalt trykk anbefalt av produsenten,

– med dører og vinduer lukket,

– med rattet innstilt for kjøring i rett linje framover,

– uten jordbruks- eller skogbruksredskaper festet til traktoren.

2.2. Tillatt trekkbar masse

2.2.1. Den tillatte trekkbare massen skal ikke overstige:

2.2.1.1 den teknisk tillatte trekkbare massen som definert i nr. 1.7, anbefalt av traktorprodusenten,

2.2.1.2.  den trekkbare massen fastsatt for slepeinnretningen i henhold til EF-typegodkjenningen for deler.

2.2.2. Dersom en medlemsstat anvender artikkel 2 nr. 2, skal trekkbar masse angis på traktorens vognkort.
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Tillegg

MØNSTER

 Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL MÅL OG TREKKBAR MASSE

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................

1. Del(er) eller egenskap(er):

1.1. Mål:

1.1.1. lengde: ...............................................................................m

1.1.2. bredde:  .............................................................................m

1.1.3. høyde: ...............................................................................m

1.2. Trekkbar masse:

1.2.1. trekkbar masse uten bremsing:  .........................................................................................................kg

1.2.2. trekkbar masse med uavhengig bremsing:  ........................................................................................kg

1.2.3. trekkbar masse med påløpsbremsing:  ...............................................................................................kg

1.2.4. trekkbar masse med et hjelpekraftbremseanlegg (hydraulisk eller pneumatisk):  .............................kg

2. Traktorens merke eller produsentens firma:

  .............................................................................................................................................................................

3. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  .............................................................................................................................................................................

4. Produsentens navn og adresse:  ...........................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

5. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

6. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  .............................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

8. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  .............................................................................................................................................................................
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9. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  .............................................................................................................................................................................

10. EF-typegodkjenning av mål og trekkbar masse er gitt/nektet(8):

11. Sted:  .....................................................................................

12. Dato:  ....................................................................................

13. Underskrift:  ..........................................................................

14. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette 
dokumentet:

  ................................................................. målsatte tegninger,

  ................................................................. tegning eller fotografi av traktoren.

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

15.         Merknader:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

(8) Stryk det som ikke passer.

________
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VEDLEGG II

Turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul

1. TURTALLSREGULATOR

1.1. Dersom en turtallsregulator er levert som standard fra produsenten, skal den være montert og konstruert på 
en slik måte at traktoren er i samsvar med direktiv 2009/60/EF(9) om høyeste konstruksjonshastighet.

2. VERN AV MOTORDELER, UTSTIKKENDE DELER OG HJUL

2.1. Allment

2.1.1. Motordeler, utstikkende deler og hjul på traktorer skal være konstruert, montert og vernet på en slik måte 
at personskader ikke oppstår under normal bruk.

2.1.2. Kravene i nr. 2.1.1 anses som oppfylt dersom kravene i nr. 2.3 er oppfylt. Andre løsninger enn dem som er 
beskrevet i nr. 2.3, godkjennes dersom produsenten kan bevise at disse minst tilsvarer kravene i nr. 2.3.

2.1.3. Verneinnretninger skal være godt festet til traktoren. Med «godt festet» menes at det er mulig å fjerne disse 
innretningene bare ved hjelp av verktøy.

2.1.4. Panser og lokk skal være konstruert slik at de ikke forårsaker skade dersom de blir slått igjen ved et uhell 
(f.eks. være utstyrt med sikkerhetsinnretninger eller en passende festeanordning eller ha en tilfredsstillende 
form).

2.1.5. En enkelt verneinnretning kan beskytte flere farlige punkter. Dersom reguleringsinnretninger, 
vedlikeholdsinnretninger eller støydempingsinnretninger, som fungerer bare når motoren er i gang, er 
montert under en enkelt verneinnretning, skal imidlertid flere verneinnretninger monteres.

2.1.6. Sikringsinnretninger (f.eks. fjærlås eller klaffer)

– til å holde på plass koplingsanordninger som kan løsnes enkelt (f.eks. støpsler),

 og tilsvarende deler til

– verneinnretninger som kan åpnes uten verktøy (f.eks. motorpanser)

 skal være godt festet enten til traktorfestet eller til verneinnretningen.

2.2.  Definisjoner

2.2.1. Med «verneinnretning» menes en innretning som skal beskytte mot farlige deler. I dette direktiv omfatter 
verneinnretninger skjermer, deksler og avskjerming.

2.2.1.1. Med «skjerm» menes en verneinnretning som er plassert like foran en farlig del, og som, enten alene eller 
sammen med andre maskindeler, beskytter mot kontakt med den farlige delen fra alle sider.

2.2.1.2. Med «panser» menes en verneinnretning som er plassert foran den farlige delen, og som beskytter mot 
kontakt med den farlige delen fra den åpne siden.

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/60/EF av 13. juli 2009 om høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 198 av 30.7.2009, s. 15).
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2.2.1.3. Med «avskjerming» menes en verneinnretning som ved hjelp av et rekkverk, gitter eller lignende, sørger 
for nødvendig sikkerhetsmargin for å unngå kontakt med den farlige delen.

2.2.2. Med «farlig del» menes ethvert punkt som på grunn av plasseringen eller konstruksjonen av traktorens 
faste eller bevegelige deler, medfører risiko for personskade. Farlige deler er i første rekke klemmepunkter, 
avklippingspunkter, skjærepunkter, gjennomboringspunkter, inntrengningspunkter, fasthengingspunkter, 
adgangspunkter og angrepspunkter.

2.2.2.1. Med «klemmepunkt» menes ethvert farlig punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold 
til faste deler på en slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem.

2.2.2.2. Med «avklippingspunkt» menes ethvert farlig punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs 
andre deler på en slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av.

2.2.2.3. Med «skjære-, gjennomborings- eller inntrengingspunkt» menes ethvert farlig punkt der bevegelige eller 
faste deler som er kvasse, spisse eller butte, kan skade personer eller visse kroppsdeler.

2.2.2.4. Med «fasthengingspunkt» menes ethvert farlig punkt der utstikkende, kvasse kanter, tagger, stifter, skruer 
og bolter, smørenipler, aksler, akselender og andre deler beveger seg på en slik måte at personer, visse 
kroppsdeler eller klær kan bli hengende fast eller dratt med.

2.2.2.5. Med «adgangs- eller angrepspunkt» menes ethvert farlig punkt der deler, når de beveger seg, reduserer en 
åpning slik at personer, visse kroppsdeler eller klær kan henge fast.

2.2.3. Med «rekkevidde» menes den lengste avstanden som kan nås av personer eller enkelte kroppsdeler 
oppover, nedover, innover, forbi, rundt og tvers over uten hjelp av noen gjenstand (figur 1).

2.2.4. Med «sikkerhetsmargin» menes den avstanden som tilsvarer rekkevidden eller kroppens mål, pluss en 
sikkerhetsmargin (figur 1).

2.2.5. Med «betjeningsinnretning» menes enhver innretning som når den blir brukt, endrer traktorens eller det 
tilkoplede utstyrets tilstand eller drift.

2.2.6. Med «normal drift» menes at traktoren brukes til det formålet som produsenten har ment, av en person 
som er kjent med traktorens egenskaper og som følger produsentens anvisninger om drift, vedlikehold og 
sikker betjening, slik dette er angitt i brukerhåndboken og ved merking på traktoren.

2.2.7. Med «utilsiktet berøring» menes en ikke-planlagt kontakt mellom en person og et farlig punkt som følge 
av personens handlinger ved normal drift og betjening av traktoren.

2.3. Sikkerhetsmarginer for å unngå kontakt med farlige deler

2.3.1. Sikkerhetsmarginen måles fra de punktene som kan nås for drift, vedlikehold og kontroll av traktoren, 
samt fra bakkenivå. Med «vedlikehold og kontroll av traktoren» menes utelukkende arbeid som normalt 
utføres av føreren selv i samsvar med driftshåndboken. Når sikkerhetsmarginer skal bestemmes, er 
hovedprinsippet at traktoren er i den tilstanden som den er konstruert for, og at det ikke blir brukt noe 
hjelpemiddel for å nå den farlige delen.

 Sikkerhetsmarginer er fastsatt i nr. 2.3.2.1-2.3.2.5. I bestemte områder og for bestemte deler er det et 
passende sikkerhetsnivå dersom traktoren oppfyller kravene fastsatt i nr. 2.3.2.6-2.3.2.14.

2.3.2.  Avskjerming av farlige punkter
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2.3.2.1. Rekkevidde oppover

 Sikkerhetsmarginen oppover er 2500 mm (se figur 1) dersom personer står oppreist.

  
Figur 1

2.3.2.2.  Rekkevidde nedover, over en kant

 Sikkerhetsmarginen for rekkevidde over en kant er:

a   = fra bakkenivå opp til farlig del

b   = høyden på kanten eller verneinnretningen

c   = horisontal avstand mellom farlig del og kant (se figur 2).

Farlig punkt

 
Figur 2

 Når rekkevidden er både nedover og over en kant, skal sikkerhetsmarginene angitt i tabell 1, overholdes.
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Tabell 1

                                                                           (mm)

a: Avstand fra 
bakken til farlig 

punkt

Høyde mellom kanten og verneinnretning b

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

horisontal avstand c fra farlig punkt

2400 — 100 100 100 100 100 100 100

2200 — 250 350 400 500 500 600 600

2000 — — 350 500 600 700 900 1100

1800 — — — 600 900 900 1000 1100

1600 — — — 500 900 900 1000 1300

1400 — — — 100 800 900 1000 1300

1200 — — — — 500 900 1000 1400

1000 — — — — 300 900 1000 1400

800 — — — — — 600 900 1300

600 — — — — — — 500 1200

400 — — — — — — 300 1200

200 — — — — — — 200 1100

2.3.2.3.  Rekkevidde rundt

 Sikkerhetsmarginen i tabell 2 nedenfor er en minsteavstand som skal overholdes for at den aktuelle 
kroppsdelen ikke skal nå det farlige punktet. Når sikkerhetsmarginen anvendes, skal det aktuelle 
hovedkroppsleddet hvile stødig mot kanten av verneinnretningen. Sikkerhetsmarginen anses ikke som 
overholdt før det er godtgjort at det ikke er mulig for noen kroppsdel å nå eller trenge lenger inn.

 Tabell 2

Kroppsdel Sikkerhetsmargin Figur

Hånd
fra første fingerledd til 
fingertuppene

≥ 120

Hånd
fra håndleddet til 
fingertuppene

≥ 230
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Kroppsdel Sikkerhetsmargin Illustrasjon

Arm
fra albuen til fingertuppene

≥ 550

Arm
fra skulderen til fingertuppene

≥ 850

2.3.2.4. Gjennomtrenging og rekkevidde tvers over

 Dersom det er mulig å trenge gjennom eller over åpninger og fram til farlige deler, skal minste 
sikkerhetsmargin angitt i tabell 3 og 4, overholdes.

 Deler som beveger seg i forhold til hverandre, eller bevegelige deler langs faste deler, blir ikke ansett som 
risikofaktorer dersom de er mindre enn 8 mm fra hverandre.

 Tabell 3

 Sikkerhetsmarginer for avlange og parallelle åpninger

 a er åpningens minste mål

 b er sikkerhetsmarginen fra farlig punkt

Fingertupp Finger Hånd til tommel-
fingerroten

Arm til armhulen —

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 20 20 < a ≤ 30 30 < a ≤ 135 maks. >135

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 —
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 Tabell 4

 Sikkerhetsmarginer for kvadratiske eller runde åpninger

 a er åpningens diameter eller sidelengde

 b er sikkerhetsmarginen fra farlig punkt

Fingertupp Finger Hånd til 
tommelfingerroten

Arm til armhulen —

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 25 25 < a ≤ 40 40 < a ≤ 250 maks. 250

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 —

2.3.2.5. Sikkerhetsmarginer ved klemmepunkter

 Et klemmepunkt anses ikke som farlig for kroppsdelen vist i figuren, dersom sikkerhetsmarginene ikke er 
mindre enn dem som er angitt i tabell 5, og dersom det ikke er fare for at den tilstøtende, større delen av 
kroppen kan stikkes inn.

Tabell 5

Kroppsdel Kropp Bein Fot Arm Hånd, håndledd, 
knyttet hånd Finger

Sikkerhets-
marginer

500 180 120 100 25

Illustrasjon

2.3.2.6. Betjeningsinnretninger

 Mellomrommet mellom to pedaler og hullene som betjeningsinnretningene går gjennom, anses ikke som 
klemme- eller avklippingspunkt.

2.3.2.7. Bakre trepunktskopling

2.3.2.7.1. Bak et plan som går gjennom midtplanet til løftestengenes omdreiningspunkt i et trepunkts koplings-
system, skal det være en sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom bevegelige deler for hvert punkt på 
løfteinnretningens slaglengde, unntatt posisjonen 0,1 n øverst og nederst; det skal også være en avstand 
på 25 mm eller en vinkel på minst 30° for avklippingsdeler som fører til en vinkelendring (se figur 3). 
Slaglengde n′, redusert med 0,1 n både øverst og nederst, defineres slik (se figur 4). Dersom de nedre 
armene påvirkes direkte av løftemekanismen, defineres referanseplanet som et tverrgående vertikalt 
midtplan i forhold til disse armene.
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Figur 3

 

Tegnforklaring:

A = løftearm

B = nedre arm

C = løftestang

D = traktorens understell

E = plan gjennom aksene dannet av løftestengenes omdreiningspunkt

F = frisone

 

Figur 4

2.3.2.7.2. Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A 
på koplingspunktet på den nedre armen av målet «14» i henhold til ISO-standard 730 del 1 av desember 
1994, mens øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ tilsvarer 
slaglengden n redusert øverst og nederst med 0,1 n, og utgjør den vertikale avstanden mellom A′ og B′.
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2.3.2.7.3. Innenfor slaglengden n′ skal det dessuten være en sikkerhetsmargin rundt profilen til løftestengene på 
minst 25 mm i forhold til tilstøtende deler.

2.3.2.7.4. Dersom det i forbindelse med en trepunktskopling blir brukt koplingsinnretninger der det ikke er 
nødvendig med en operatør mellom traktoren og redskapene som bæres (for eksempel en hurtigkopling), 
får bestemmelsene i nr. 2.3.2.7.3 ikke anvendelse.

2.3.2.7.5. Driftshåndboken bør inneholde særlige opplysninger om farlige punkter foran planet definert i den første 
setningen i nr. 2.3.2.7.1.

2.3.2.8. Fremre trepunktskopling

2.3.2.8.1. Ved hvert punkt på løfteinnretningens slaglengde n, unntatt for øverste og nederste 0,1 n , skal det være en 
sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom de bevegelige delene og en sikkerhetsmargin på 25 mm eller 
en vinkel på minst 30° dersom vinkelen endres på grunn av avklippingsdelenes bevegelse. Slaglengde n′, 
redusert med 0,1 n både øverst og nederst, defineres på følgende måte (se også figur 4).

2.3.2.8.2. Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A på 
koplingspunktet på den nedre armen av målet «14» i henhold til ISO-standard 8759 del 2 av mars 1998, 
mens den øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ reduseres 
øverst og nederst med 0,1 n og utgjør den vertikale avstanden mellom A′ og B′.

2.3.2.8.3. Dersom det i forbindelse med nedre arm i en fremre trepunktskopling blir brukt koplinger (for eksempel 
en hurtigkopling) der det ikke er nødvendig med en operatør mellom traktoren og redskapen som bæres, 
vil kravene i henhold til nr. 2.3.2.8.1 ikke gjelde innenfor en radius på 250 mm fra punktene der de nedre 
armene er koplet til traktoren. Innenfor slaglengden n′ må det imidlertid være en sikkerhetsmargin rundt 
profilen til løftestengene/-sylindrene på minst 25 mm mot tilstøtende deler.

2.3.2.9. Førersete og omgivelser

 Når føreren sitter, skal alle klemme- og avklippingspunkter være utenfor rekkevidde for førerens hender 
eller føtter. Dette kravet anses å være oppfylt dersom følgende vilkår etterkommes:

2.3.2.9.1.  Førersetet er justert i midtposisjon både horisontalt og vertikalt. Førerens rekkevidde er delt inn i sonene 
A og B. Midtpunktet i disse sonene ligger 60 mm foran og 580 mm over setets referansepunkt (se figur 5). 
Sone A består av en geometrisk kule med en radius på 550 mm, mens sone B strekker seg fra yttergrensen 
for en kule med en radius på 1000 mm.

 

Figur 5

2.3.2.9.2. Det skal være en sikkerhetsmargin på 120 mm in sone A og 25 mm i sone B nær klemme- og 
avklippingspunktene, mens det kreves en minste vinkel på 30° dersom avklippingsdelene medfører 
vinkelendring.

2.3.2.9.3. I sone A tas det bare hensyn til klemme- og avklippingspunkter som skyldes deler satt i bevegelse av en 
energikilde utenfra.
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2.3.2.9.4. Dersom en farlig del er en konstruksjonsdel ved siden av setet, skal sikkerhetsmarginen være minst 
25 mm mellom konstruksjonsdelen og setet. Det finnes ingen farlig del mellom setets ryggstøtte og de 
tilstøtende konstruksjonsdelene bak ryggstøtten dersom de tilstøtende konstruksjonsdelene er jevne og 
setets ryggstøtte i seg selv er avrundet i den tilstøtende sonen og ikke har noen skarpe kanter.

2.3.2.10. Eventuelt passasjersete

2.3.2.10.1. Dersom deler utgjør en fare for føttene, skal det sørges for verneinnretninger innenfor en halvkuleradius 
på 800 mm som går nedover fra seteputens fremre kant.

2.3.2.10.2. Som beskrevet i nr. 2.3.2.9 (se figur 6), skal farlige deler i sone A og B beskyttes innenfor kulen hvis 
midtpunkt ligger 670 mm over midten på fremre kant av passasjersetet.

 

Figur 6

2.3.2.11. Smalsporede traktorer (traktorer med sporvidde som definert i artikkel 1 annet strekpunkt i rådsdirektiv 
87/402/EØF (10)).

2.3.2.11.1. Når det gjelder smalsporede traktorer får ikke kravene i nr. 2.3.2.9 anvendelse på sonen under et plan 
som heller 45° bakover og på tvers av kjøreretningen, og som går gjennom et punkt 230 mm bak setets 
referansepunkt (se figur 7). Dersom det finnes farlige punkter i denne sonen, skal det festes advarsler om 
disse på traktoren.

 

Figur 7

(10) Rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1).
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2.3.2.11.2. Nr. II.1 og II.2 i vedlegg I til rådsdirektiv 80/720/EØF (11) gjelder for tilgang til førersetet.

2.3.2.11.3. Nr. I.6 i vedlegg I til direktiv 80/720/EØF gjelder for betjeningsinnretninger.

2.3.2.11.4. Foran et referanseplan som står vinkelrett på lengdeaksen til kjøretøyet, og som går gjennom midtpunktet 
til en pedal uten belastning (clutch og/eller driftsbrems), skal svært varme deler til eksosanlegg beskyttes 
dersom de ligger innenfor 300 mm i øvre sone (700 mm over bakkenivå) og innenfor 150 mm i nedre sone 
(se figur 8). På siden er området som skal beskyttes, avgrenset av yttersiden på traktoren og yttersiden på 
eksosanlegget.

 Svært varme deler av eksosanlegget som går under stigbrettet, skal være tildekket eller varmeisolert på det 
vertikale plan.

 

Figur 8

2.3.2.12. Montering og merking av fleksible hydraulikkslanger

2.3.2.12.1. Fleksible hydraulikkslanger skal monteres på en slik måte at det ikke er fare for mekanisk skade eller 
varmeskade.

2.3.2.12.2. Fleksible hydraulikkslanger skal lett kunne identifiseres og være merket med følgende opplysninger som 
ikke skal kunne slettes eller fjernes:

– slangeprodusentens varemerke,

– produksjonsdato (produksjonsår og -måned),

– største tillatte dynamiske arbeidstrykk.

2.3.2.12.3. Fleksible hydraulikkslanger i nærheten av fører- eller passasjersetet skal monteres eller beskyttes på en slik 
måte at det ikke er fare for personskade dersom det oppstår svikt.

2.3.2.13. Styring og svingaksel

 Deler som beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler, skal beskyttes dersom de 
befinner seg innenfor sonen definert i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10.

 Dersom traktoren er utstyrt med leddstyring, skal det settes opp tydelige advarsler som ikke kan slettes 
eller fjernes, innenfor svingradien på hver side av traktoren, og disse advarslene skal ved hjelp av tekst 
eller forklarende situasjoner opplyse om at det ikke er tillatt å oppholde seg innenfor den ubeskyttede 
svingradien. Traktorens instruksjonshåndbok skal inneholde de samme opplysningene.

(11) Rådsdirektiv 80/720/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og 
vinduer i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1).
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2.3.2.14. Drivaksler montert på traktoren

 Drivaksler (for eksempel for firehjulsdrift) som kan rotere bare når traktoren er i bevegelse, skal beskyttes 
dersom de ligger innenfor sonen definert i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10.

2.3.2.15. Frisone rundt drivhjulene

2.3.2.15.1. Frisonene rundt hjulavskjermingen skal oppfylle følgende krav.

2.3.2.15.2. Med «frisone» menes klaringen mellom dekkene til drivhjulene og de tilstøtende kjøretøydelene.

 Frisonen til drivhjulene, når disse er utstyrt med dekk av største type, skal være i samsvar med målene 
angitt i figur 9 og tabell 6 nedenfor.

 
Figur 9

 Tabell 6

Standardtraktorer Smalsporede traktorer

a h a h

mm mm mm mm

40 60 15 30

 I tillegg til frisonene nevnt i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10, er det for smalsporede traktorer der hjulavskjermingene 
også blir brukt til å skrape av jord som har festet seg til hjulene, tillatt å ha en frisone som er mindre enn 
den som er vist i figur 9 og tabell 6.

2.3.2.16. Varme overflater

 Varme overflater som kan nås av føreren under normal drift av traktoren, skal tildekkes eller isoleres. 
Dette gjelder varme overflater i nærheten av stigtrinn, håndlister, håndtak og andre deler av traktoren som 
benyttes ved påstigning, og som kan berøres utilsiktet.
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2.3.2.17. Tildekning av batteriklemmer

 Ujordede klemmer skal beskyttes mot utilsiktede kortslutninger.

2.4. Framgangsmåte for å bestemme setets referansepunkt

2.4.1. Allment

 Framgangsmåten og innretningen som brukes til å bestemme referansepunktet for enhver type polstret 
sete, er beskrevet nedenfor.

2.4.2. Definisjoner

 Setets referansepunkt (SIP):

 Punkt på det vertikale midtplanet i lengderetningen til innretningen for bestemmelse av setets 
referansepunkt (se figur 10) som er plassert på førersetet i samsvar med nr. 2.4.4 og 2.4.6.

 Setets referansepunkt bestemmes i forhold til kjøretøyet og endres ikke som følge av seteregulering og/
eller vibrasjoner.

2.4.3.  Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)

 Innretningen for bestemmelse av setets referansepunkt skal være som vist i figur 10. Innretningens vekt 
skal være 6 ± 1 kg, og undersiden skal være flat og glatt.

2.4.4. Seteinnstilling for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)

 Dersom et sete og dets oppheng kan reguleres, skal setet reguleres slik før referansepunktet bestemmes:

a) alle innstillinger – bakover/framover, høyde og helling – skal være i midtposisjon. Dersom dette ikke 
er mulig, skal den nærmeste innstillingen over eller bak midtposisjonen brukes,

b) regulerbare oppheng skal reguleres på en slik måte at opphenget er midt i slaglengden når bestemmelses-
innretningen er plassert og belastet. Opphenget kan være låst mekanisk i denne posisjonen mens 
referansepunktet (SIP) bestemmes,

c) ikke-regulerbare oppheng kan låses i den vertikale posisjonen som oppnås når bestemmelsesinnretningen 
er plassert og belastet,

d) dersom innstillingene nevnt ovenfor, kommer i konflikt med særlige anvisninger fra produsenten, skal 
den innstillingen brukes som anbefales i instruksene for en fører på 75 kg.

NB: En fører på 75 kg tilsvarer en bestemmelsesinnretning plassert på setet som er lastet med en masse på 65 kg.

2.4.5. Bestemmelse av de tre referanseaksene x′, y′ og z′ for setets referansepunkt

 Koordinatene skal bestemmes på følgende måte:

a) finn monteringshullet lengst bak på den ene siden av setefestet,

b) dersom aksen til dette hullet er parallell med omdreiningsaksen definert for innretningen, regnes 
denne som y′-aksen (som peker fra venstre mot høyre i forhold til den sittende føreren — se figur 11),
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c) dersom aksen til dette hullet er parallell med vertikalplanet som går gjennom setets midtlinje, regnes 
y′-aksen som den rette linjen som går parallelt med nevnte omdreiningsakse og passerer gjennom 
skjæringspunktet mellom seteforankringens plan og aksen til hullet nevnt ovenfor (se figur 12),

d) i alle andre tilfeller bestemmes y′-aksen i henhold til parametrene for setet som måles,

e) x′- og z′-aksen defineres som skjæringspunktet mellom horisontal- og vertikalplanene som går 
gjennom y′ og vertikalplanet gjennom setets midtlinje. x′- og z′-aksen peker framover og oppover (se 
figur 11 og 12).

2.4.6.  Framgangsmåte for å bestemme setets referansepunkt (SIP)

 Setets referansepunkt (SIP) bestemmes ved hjelp av innretningen vist på figur 10, og ved hjelp av følgende 
framgangsmåte:

a) dekk setet med et tøystykke for å gjøre det lettere å plassere innretningen korrekt,

b) plasser innretningen på seteputen (uten ekstra masse) og skyv den bakover mot ryggstøtten,

c) legg til masse slik at innretningens totale masse økes fra 6 ± 1 kg til 26 ± 1 kg. Senteret for 
vertikalkraften må være 40 mm over merket for setets referansepunkt på den horisontale delen av 
innretningen (se figur 10),

d) påfør en horisontal kraft på ca. 100 N to ganger på innretningen på setets referansepunkt, som vist i 
figur 10,

e) legg til masse slik at innretningens totale masse økes fra 6 ± 1 kg til 26 ± 1 kg. Senteret for 
vertikalkraften til den ekstra massen må være 40 mm over merket for setets referansepunkt på den 
horisontale delen av innretningen (se figur 10),

f) på begge sider av setet, i to vertikale plan og like langt fra setets midtlinje i lengderetningen, 
skal koordinatene, som definert i nr. 2.4.5, til skjæringspunktene til planene på aksen til setets 
referansepunkt som markeres av innretningen, måles til ±1 mm.

 De aritmetiske middelverdiene for målingene tatt i de to planene, registreres som SIP-koordinater,

g) forhold som oppstår når denne bestemmelsesmåten benyttes, og som avviker fra framgangsmåten 
angitt i dette vedlegget, eller som kan gi feil resultat, bør noteres sammen med årsakene.
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Figur 10 — Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)
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Figur 11 — Bestemmelse av referanseaksene for setets referansepunkt

(Aksen til monteringshullene parallelt med svingaksen for rygg/lår)

 

Figur 12 — Bestemmelse av de tre referanseaksene for setets referansepunkt

(Aksen til monteringshullene parallelt med vertikalplanet som går gjennom setets midtlinje)

________
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Tillegg

MØNSTER

 Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL TURTALLSREGULATOR OG VERN AV MOTORDELER, UTSTIKKENDE DELER OG HJUL

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer:  ...........................................................

1.  Del(er) eller egenskap(er):

1.1.  eventuell turtallsregulator

1.2.  vern av motordeler, utstikkende deler og hjul

2.  Traktorens merke (eller produsentens firma):

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

3.  Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

4.  Produsentens navn og adresse:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

5.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

6.  Beskrivelse av del(er) og/eller egenskap(er) nevnt i nr. 1 ovenfor:

 . .................................................................................................................................................................................

7.  Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

 . .................................................................................................................................................................................

8.  Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................
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9.  Dato for rapport utstedt av denne instansen:

 . .................................................................................................................................................................................

10.  Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

 . .................................................................................................................................................................................

11.  EF-typegodkjenning av turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul er gitt/nektet(12):

12. Sted:  .........................................................................................

13.  Dato:  .........................................................................................

14.  Underskrift:  ..............................................................................

15.  Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

 . ................................................  målsatte tegninger,

 . ................................................  tegning eller fotografi av relevante deler av traktoren.

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

16.  Merknader:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

(12) Stryk det som ikke passer.

_________
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VEDLEGG III A

Frontruter og andre ruter – Krav til utstyr, definisjoner, søknad om typegodkjenning av deler, typegodkjenning 
av deler, preginger, alminnelige spesifikasjoner, prøving og produksjonssamsvar

1.  KRAV TIL UTSTYR

1.1.  Jordbruks- og skogbrukstraktorer kan, avhengig av produsenten, være utstyrt med:

1.1.1. frontruter og andre glassruter enn frontruter som omfattes av bestemmelsene i dette vedlegget,

1.1.2.  frontruter som omfattes av krav som gjelder for andre glassruter enn frontruter i dette vedlegget, med unntak 
av kravene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C til dette direktiv (glassruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 
under 70 %).

1.1.3.  til vindusruter som ikke er frontruter, er det tillatt å anvende stiv plast, i samsvar med rådsdirektiv  
92/22/EØF (13) eller vedlegg 14 til UN-ECE-reglement nr. 43.

2.  DEFINISJONER

 I dette direktiv menes med:

2.1.  «rute av herdet glass» en glassrute som består av et enkelt lag glass som er spesialbehandlet slik at den 
mekaniske motstandsevnen øker og fragmentering etter knusing kontrolleres,

2.2.  «rute av laminert glass» en glassrute som består av to eller flere lag glass som holdes sammen av ett eller 
flere mellomlag av plastmateriale. Den kan være:

2.2.1.  «vanlig», der ingen av glasslagene ruten består av, er behandlet, eller

2.2.2.  «forsterket», der minst ett av glasslagene ruten består av, er spesialbehandlet slik at den mekaniske 
motstandsevnen øker, og fragmentering etter knusing kontrolleres,

2.3.  «plastbelagt sikkerhetsglass» en glassrute som definert i nr. 2.1 eller 2.2, med et lag av plastmateriale på 
innsiden,

2.4.  «sikkerhetsglass av pleksiglass» en rute av laminert glass med ett lag glass og ett eller flere lag av 
plastmateriale, der minst ett fungerer som mellomlag. Plastlagene skal være på innsiden når glassrutene 
monteres på traktoren,

2.5.  «frontrutegruppe» en gruppe som består av frontruter av ulik form og størrelse, og som kontrolleres 
med hensyn til mekaniske egenskaper, fragmenteringsmåte og oppførsel ved prøving av miljømessige 
egenskaper,

2.5.1.  «flat frontrute» en frontrute der den nominelle krumningen er slik at segmenthøyden aldri overstiger 
10 mm per løpende meter,

2.5.2.  «krum frontrute» en frontrute der den nominelle krumningen er slik at segmenthøyden overstiger 10 mm 
per løpende meter,

2.6.  «dobbelt vindu» et sett av to ruter som monteres separat i samme åpning på traktoren,

2.7.  «dobbelt glass» en enhet som består av to ruter som er satt permanent sammen på fabrikken med lik 
avstand mellom glassene,

2.7.1.  «symmetrisk dobbelt glass» dobbelt glass der de to rutene er av samme type (herdet eller laminert glass 
osv.) og har samme primær- og sekundæregenskaper,

(13) Rådsdirektiv 92/22/EØF av 31. mars 1992 om sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere (EFT L 129 av 
14.5.1992, s. 11).



Nr. 64/28 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.7.2.  «asymmetrisk dobbelt glass» dobbelt glass der de to rutene er av forskjellig type (herdet eller laminert 
glass osv.) eller har forskjellige primær- og sekundæregenskaper,

2.8.  «primæregenskap» en egenskap som tydelig endrer en glassrutes optiske og/eller mekaniske egenskaper 
på en måte som ikke er ubetydelig for funksjonen glassruten skal ha i traktoren. Dette begrepet omfatter 
også handelsnavn eller varemerke,

2.9.  «sekundæregenskap» en egenskap som kan endre en glassrutes optiske og/eller mekaniske egenskaper 
på en måte som er av betydning for funksjonen glassruten skal ha i traktoren. Omfanget av endringen 
vurderes i forhold til problemindeksene,

2.10.  «problemindeks» et totrinns graderingssystem brukt for variasjonene observert i praksis for hver av 
sekundæregenskapene. En endring fra indeks «1» til indeks «2» tilsier at det er nødvendig å utføre 
ytterligere prøving,

2.11.  «tilgjengelig areal av en frontrute» den minste rektangulære glassflaten som det kan produseres en frontrute 
av,

2.12.  «frontrutens helningsvinkel» vinkelen som dannes av en vertikal linje og en rett linje som går gjennom 
øverste og nederste kant av frontruten, der begge linjene ligger i et vertikalt plan langs traktorens 
lengdeakse,

2.12.1.  helningsvinkelen måles på en ulastet traktor som står på et flatt underlag,

2.12.2.  traktorer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring, eller som har en 
innretning for automatisk regulering av bakkeklaring i forhold til last, prøves under normale driftsforhold 
etter produsentens spesifikasjoner,

2.13.  «segmenthøyde, h» den største avstanden, målt omtrent rettvinklet mot glassruten, som skiller innsiden av 
ruten fra et plan som går gjennom ytterkantene på ruten (se vedlegg III N figur 1),

2.14.  «type glassrute» en glassrute som definert i nr. 2.1-2.4 som ikke skiller seg vesentlig fra særlig primær- og 
sekundæregenskaper nevnt i vedlegg III D-III L,

2.14.1.  selv om en endring i primæregenskaper innebærer at produktet er av en annen type, kan det i enkelte 
tilfeller når form eller mål endres, godtas at et komplett sett med prøvinger ikke gjennomføres. For visse 
prøvinger foreskrevet i de enkelte vedleggene, kan glassruter settes sammen i grupper dersom det er helt 
klart at de har samme primæregenskaper,

2.14.2.  glassruter der forskjellene gjelder bare sekundæregenskaper, kan anses som å tilhøre samme type; det 
kan imidlertid utføres visse prøvinger på eksemplarer av slike ruter dersom gjennomføringen av disse 
prøvingene er eksplisitt nevnt i prøvingsvilkårene,

2.15.  «krumning, r» den tilnærmede verdien for den minste bueradien til en frontrute målt i området med størst 
krumning.

3.  SØKNAD OM TYPEGODKJENNING AV DELER

3.1.  Søknad om EF-typegodkjenning av deler for en type glassrute skal innleveres av produsenten av 
sikkerhetsglassruten eller av en representant med behørig fullmakt, for hver type sikkerhetsglass. Søknaden 
kan sendes inn bare i én medlemsstat.

3.2.  For hver type sikkerhetsglass skal det med søknaden følge tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor, 
med følgende opplysninger:

3.2.1.  en teknisk beskrivelse som omfatter alle primær- og sekundæregenskaper, og

3.2.1.1.  når det gjelder andre glassruter enn frontruter, tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette 
formatet, som viser:

– den største flaten,

– den minste vinkelen mellom to av glassrutens tilstøtende sider, og

– eventuelt største segmenthøyde,
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3.2.1.2.  når det gjelder frontruter:

3.2.1.2.1.  en liste over frontrutemodellene det søkes om typegodkjenning av deler for, med navn på traktorprodusentene 
og traktortype(r),

3.2.1.2.2.  tegninger i målestokken 1:10 og diagrammer som viser frontrutene og hvordan de er montert på traktoren, 
i tilstrekkelig detalj til at de viser:

3.2.1.2.2.1.  plasseringen av frontruten i forhold til R-punktet definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF(14),

3.2.1.2.2.2.  helningsvinkelen til frontruten,

3.2.1.2.2.3.  plasseringen til og størrelsen på sonen der optiske egenskaper skal kontrolleres, og, om nødvendig, 
området der differensialherding er gjennomført,

3.2.1.2.2.4.  frontrutens tilgjengelige areal,

3.2.1.2.2.5.  frontrutens største segmenthøyde, og

3.2.1.2.2.6.  frontrutens krumning (bare for gruppering av frontruter),

3.2.1.3.  når det gjelder dobbelt glass, tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette formatet, som i 
tillegg til opplysningene nevnt i nr. 3.2.1.1, viser:

– typen for hver glassrute i sammensetningen,

– sammenføyningstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall),

– den nominelle avstanden mellom de to glassrutene.

3.3.  I tillegg skal søkeren levere inn et tilstrekkelig antall prøvelegemer og prøver på ferdige glassruter av de 
aktuelle modellene, og antallet skal om nødvendig avtales med den tekniske instansen som er ansvarlig for 
å foreta prøvingene.

3.4.  Vedkommende myndighet skal kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger som sikrer effektiv 
kontroll av produksjonssamsvar, før typegodkjenning gis.

4.  MERKING

4.1.  Alt sikkerhetsglass, herunder prøver og prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, skal 
være påført produsentens handelsnavn eller varemerke. Merket skal være lett leselig og ikke kunne fjernes.

5.  TYPEGODKJENNING AV DELER

5.1.  Dersom prøvene som er innlevert til typegodkjenning av deler, oppfyller kravene i nr. 5-7 nedenfor, gis det 
typegodkjenning av de aktuelle typene av sikkerhetsglass.

5.2.  Et typegodkjenningsnummer for deler tildeles hver type som definert i vedlegg III E, III G, III K og III L, 
eller når det gjelder frontruter, hver godkjente gruppe. De to første sifrene (for tiden 00 for direktiv 89/173/
EØF i dets opprinnelige form) angir endringsserien som omfatter de siste større tekniske endringene 
av direktiv 89/173/EØF, som erstattes av dette direktiv på det tidspunktet godkjenningen ble gitt. En 
medlemsstat kan ikke gi det samme nummeret til en annen type eller gruppe av sikkerhetsglassruter.

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/2/EF av 15. januar 2008 om synsfelt og vindusviskere for jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 24 av 29.1.2008, s. 30).
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5.3.  Typegodkjenning av deler, utvidelse av typegodkjenning av deler eller nektelse av typegodkjenning av 
deler for en type sikkerhetsglassrute i henhold til dette direktiv, skal meddeles medlemsstatene ved hjelp 
av et skjema som er i samsvar med mønsteret i vedlegg III B til dette direktiv og tilleggene til vedlegget.

5.3.1.  Når det gjelder frontruter, skal et dokument med oversikt over hver frontrutemodell i den godkjente 
gruppen legges ved meldingen om EF-typegodkjenning av deler, sammen med gruppens egenskaper i 
samsvar med tillegg 8 til vedlegg III B.

5.4.  I tillegg til merkingen angitt i nr. 4.1, skal et EF-typegodkjenningsmerke for deler festes godt synlig på 
alle ruter av sikkerhetsglass og  dobbelt glass som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til 
dette direktiv. Et særlig typegodkjenningsmerke for deler knyttet til hver enkelt rute i en enhet med dobbelt 
glass, kan også påsettes.

 Dette typegodkjenningsmerket for deler består av:

5.4.1.  et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret til den staten som har gitt 
godkjenningen(15),

5.4.2.  typegodkjenningsnummeret for deler til høyre for rektangelet angitt i nr. 5.4.1.

5.5.  Følgende symboler skal i tillegg festes i nærheten av det ovennevnte EF-typegodkjenningsmerket:

5.5.1.  når det gjelder en frontrute:

 I: for herdet glass (I/P dersom belagt) (2),

 II: for vanlig laminert glass (II/P dersom belagt) (2),

 III: for forsterket laminert glass (III/P dersom belagt) (2),

 IV: for pleksiglass,

5.5.2. V: for andre glassruter enn frontruter, som omfattes av bestemmelsene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C,

5.5.3. VI: for enheter med dobbelt glass,

5.5.4. T : for frontruter som oppfyller kravene til andre glassruter enn frontruter, med unntak av dem 
som omfattes av bestemmelsene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C (glassruter med en regulær 
lystransmisjonsfaktor på under 70 %). Når det gjelder frontruter som oppfyller kravene til andre 
glassruter enn frontruter, kan symbolet «T» brukes bare etter at slagprøving med hodevekt, definert 
i nr. 3.3.2 i vedlegg III G, er utført med en fallhøyde på 4,0 m + 25/ – 0 mm.

5.6. EF-typegodkjenningsmerket for deler og symbolet skal være lett leselig og ikke kunne fjernes.

5.7. Tillegget til dette vedlegget gir eksempler på EF-typegodkjenningsmerker for deler.

6. GENERELLE KRAV

6.1. Alle glassruter, særlig de som er beregnet til framstilling av frontruter, skal være av en slik kvalitet at 
risikoen for personskade ved knusing reduseres så mye som mulig. Glasset skal være tilstrekkelig bestandig 
mot skader som kan oppstå i normal trafikk, mot ulike atmosfæriske forhold og temperaturforhold, samt 
mot kjemiske agenser, forbrenning og slitasje.

6.2. Sikkerhetsglass skal dessuten være tilstrekkelig gjennomsiktig, ikke gi merkbare  forvrengninger av 
gjenstander sett gjennom frontruten og ikke føre til forveksling av farger som brukes på trafikkskilt og 
signallys. Dersom en frontrute knuses, skal føreren fortsatt kunne se veien tydelig nok til at traktoren kan 
bremses og stanses på en sikker måte.

(15) 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for Den tsjekkiske republikk, 
9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 
20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for 
Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

(2) Som definert i nr. 2.3.
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7. SÆRLIGE KRAV

 Alle typer sikkerhetsglass skal, avhengig av hvilken kategori de tilhører, oppfylle følgende særlige krav:

7.1 for frontruter av herdet glass, kravene i vedlegg III D,

7.2 for frontruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III E,

7.3 for frontruter av vanlig laminert glass, kravene i vedlegg III F,

7.4 for frontruter av vanlig laminert glass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III G,

7.5 for frontruter av forsterket laminert glass, kravene i vedlegg III H,

7.6 for ruter av sikkerhetsglass belagt med plastmateriale , kravene i vedlegg III I i tillegg til de relevante 
kravene oppført ovenfor,

7.7 for frontruter av pleksiglass, kravene i vedlegg III J,

7.8 for frontruter av pleksiglass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III K,

7.9 for enheter av dobbelt glass, kravene i vedlegg III L,

8. PRØVINGER

8.1. Følgende prøvinger er påkrevd:

8.1.1. Fragmentering

 Hensikten med denne prøvingen er:

8.1.1.1. å kontrollere at fragmenter og splinter som oppstår ved knusing av en glassrute, er av en slik type at 
risikoen for skade er minst mulig, og

8.1.1.2 for frontruter, å kontrollere gjenværende sikt etter knusing.

8.1.2. Mekanisk motstandsevne

8.1.2.1. Slagprøving med kule

 Prøvingen har to varianter, en med en kule på 227 g, og den andre med en kule på 2260 g.

8.1.2.1.1. Prøving med kule på 227 g: hensikten med denne prøvingen er å vurdere mellomlagets adhesjon i laminert 
glass og den mekaniske motstandsevnen til ensartet herdet glass.

8.1.2.1.2. Prøving med kule på 2260 g: hensikten med denne prøvingen er å vurdere det laminerte glassets evne til å 
hindre gjennomslag.

8.1.2.2. Slagprøving med hodevekt

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere om en glassrute oppfyller kravene med hensyn til 
begrensning av skader dersom hodet støter mot frontruten, eller mot ruter av laminert glass eller av 
pleksiglass som ikke er frontruter, og mot enheter av dobbelt glass som brukes som sidevinduer.

8.1.3. Miljømessige egenskaper

8.1.3.1. Slitasjeprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om sikkerhetsglassrutens slitasjebestandighet overstiger en 
fastsatt verdi.
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8.1.3.2.  Prøving ved høy temperatur

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at det ikke oppstår bobler eller andre defekter i mellomlaget 
til en rute av laminert glass eller pleksiglass når ruten utsettes for høy temperatur over et lengre tidsrom.

8.1.3.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om lystransmisjonen i ruter av laminert glass, pleksiglass eller 
plastbelagt glass som utsettes for stråling over et lengre tidsrom, blir vesentlig redusert eller om glasset blir 
vesentlig misfarget.

8.1.3.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om en rute av laminert glass, pleksiglass eller plastbelagt glass 
tåler å bli utsatt for luftfuktighet over et lengre tidsrom uten vesentlig forringelse.

8.1.3.5. Bestandighet mot temperatursvingninger

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om plastmateriale brukt i sikkerhetsglass som definert i nr. 2.3 
og 2.4, tåler å bli utsatt for ekstreme temperaturer over et lengre tidsrom uten vesentlig forringelse.

8.1.4. Optiske egenskaper

8.1.4.1. Lystransmisjonsprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om sikkerhetsglassrutenes regulære lystransmisjon overstiger 
en fastsatt verdi.

8.1.4.2. Prøving av optiske feil

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at forvrengningen av gjenstander sett gjennom frontruten 
er slik at det ikke virker forstyrrende på føreren.

8.1.4.3. Prøving av sekundærbildeseparasjon

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at vinkelendringen i sekundærbildet i forhold til 
primærbildet, ikke overstiger en fastsatt verdi.

8.1.4.4. Fargeidentifiseringsprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at det ikke er fare for forveksling av farger sett gjennom 
frontruten.

8.1.5. Brannteknings prøving

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere om innsiden av en sikkerhetsglassrute som definert i nr. 
2.3 og 2.4, har tilstrekkelig lav forbrenningshastighet.

8.1.6. Bestandighet mot kjemiske agenser

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om innsiden av en sikkerhetsglassrute som definert i nr. 2.3 
og 2.4, tåler å bli utsatt for kjemikalier som kan finnes eller brukes i traktoren (f.eks. rengjøringsmidler), 
uten at ruten forringes.
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8.2. Prøving fastsatt for de kategoriene av glassruter som er definert i nr. 2.1-2.4

8.2.1. Ruter av sikkerhetsglass skal gjennomgå prøvingene oppført i tabellen nedenfor:

Frontruter Andre glassruter enn frontruter

Herdet glass Vanlig laminert 
glass

Forsterket  
laminert glass

Pleksi-
glass Herdet 

glass
Laminert 

glass
Pleksi-
glass

I I/P II II/P III III/P IV

Fragmentering: D/2 D/2 — — H/4 H/4 — E/2 — —

Mekanisk 
motstandsevne:

kule på 227 g: — — F/4.3. F/4.3. F/4.3. F/4.3. F/4.3. E/3.1. G/4 G/4

kule på 2260 g: — — F/4.2. F/4.2. F/4.2. F/4.2. — — — —

Slagprøving 
med hode- 
vekt (1)

D/3 D/3 F/3 F/3 F/3 F/3 J/3 — G/3 (3) K/3 (3)

Slitasje:

utside — — F/5.1. F/5.1. F/5.1. F/5.1. F/5.1. — F/5.1. F/5.1.

innside — I/2 — I/2 — I/2 I/2 I/2 (2) I/2 (2) I/2

Høy temperatur — — C/5 C/5 C/5 C/5 C/5 — C/5 C/5

Stråling — C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 — C/6 C/6

Fuktighet — C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 (2) C/7 C/7

Lystransmisjon C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1.

Optisk feil C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. — — —

Sekundærbilde C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. — — —

Fargeidentifi-
sering

C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. — — —

Bestandighet 
mot tempera-
tursvingninger

— C/8 — C/8 — C/8 C/8 C/8 (2) C/8 (2) C/8

Brannmotstand — C/10 — C/10 — C/10 C/10 C/10 (2) C/10 (2) C/10

Bestandighet 
mot kjemiske 
agenser

— C/11 — C/11 — C/11 C/11 C/11 (2) C/11 (2) C/11

(1) Slik prøving skal dessuten utføres på enheter av dobbelt glass i henhold til nr. 3 i vedlegg III L.
(2) Dersom innsiden er belagt med plastmateriale. 
(3) Denne prøvingen skal utføres med en fallhøyde på 4 m + 25/ – 0 mm i stedet for 1,5 m + 25/ – 0 mm når rutene 

brukes til frontruter på traktor.

NB: En referanse som for eksempel K/3 i tabellen, viser til vedlegg III K nr. 3, der den aktuelle prøvingen er beskrevet 
og kravene til godkjenning er angitt

8.2.2. En rute av sikkerhetsglass gis typegodkjenning av deler dersom den oppfyller alle kravene som er fastsatt 
i de relevante bestemmelsene nevnt i tabellen ovenfor.

9. ENDRING ELLER UTVIDELSE AV GODKJENNING AV EN TYPE SIKKERHETSGLASSRUTE

9,1. Alle endringer av en type sikkerhetsglassrute, eller, når det gjelder frontruter, alle tilføyelser av frontruter 
til en gruppe, skal meldes til den forvaltningsinstansen som godkjente denne typen sikkerhetsglassrute. 
Instansen kan deretter enten:
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9.1.1. anse at de endringene som er gjort, med liten sannsynlighet vil ha noen negativ virkning, og når det gjelder 
frontruter, at den nye typen hører inn under en godkjent gruppe frontruter, og at sikkerhetsglassruten i alle 
tilfeller oppfyller kravene, eller

9.1.2 kreve en ny prøvingsrapport fra den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta prøvingene.

9.2. Melding

9.2.1. Bekreftelse, nektelse eller utvidelse av typegodkjenning av deler, skal meldes til medlemsstatene etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 5.3.

9.2.2. Vedkommende myndighet som har gitt en utvidelse av en typegodkjenning av deler, skal sette et 
serienummer på hver melding som gjelder utvidelsen.

10. PRODUKSJONSSAMSVAR

10.1. Sikkerhetsglass som er gitt typegodkjenning i henhold til dette og påfølgende vedlegg, skal produseres i 
samsvar med den godkjente typen og oppfylle kravene fastsatt i nr. 6, 7 og 8.

10.2. Det skal gjennomføres faste kontroller av produksjonen for å kontrollere at kravene i nr. 10.1 er oppfylt.

10.3. Innehaveren av typegodkjenningen av deler skal særlig:

10.3.1. sikre at det foreligger framgangsmåter for kvalitetskontroll av produktene,

10.3.2. ha tilgang til det utstyret som er nødvendig for samsvarskontroll av hver godkjente type,

10.3.3. registrere data fra prøvingsresultatene og sikre at de tilhørende dokumentene(17) er tilgjengelige i et 
tidsrom som skal fastsettes etter avtale med forvaltningsinstansen,

10.3.4. analysere resultatene av hver prøvingstype for å kontrollere og sikre at produktet har stabile egenskaper, 
idet det tas hensyn til tillatte variasjoner i industriproduksjonen,

10.3.5. sikre at minst én av prøvingene fastsatt i vedlegg III O, blir utført på hver produkttype, og

10.3.6. sikre at enhver prøve eller ethvert prøvelegeme som ikke er i samsvar med den aktuelle prøvingstypen, 
følges av ny prøvetaking og ny prøving.

 Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette samsvar med den aktuelle produksjonen.

10.4. Vedkommende myndighet kan når som helst kontrollere metodene for samsvarskontroll som gjelder for 
hver produksjonsenhet (se nr. 1.3 i vedlegg III O).

10.4.1. Ved hver inspeksjon skal prøvingsdataene og produksjonsoversiktene framlegges for inspektøren.

10.4.2. Inspektøren kan ta stikkprøver som skal prøves i produsentens laboratorium. Det minste antallet stikkprøver 
kan bestemmes på bakgrunn av resultatene av produsentens egne kontroller.

10.4.3. Dersom kvalitetsstandarden synes utilfredsstillende, eller dersom det synes nødvendig å kontrollere 
gyldigheten av prøving som er utført i henhold til nr. 10.4.2, kan inspektøren velge ut prøver som skal 
sendes til den tekniske instansen som har foretatt EF-typegodkjenningsprøvingen av deler.

10.4.4. Vedkommende myndighet kan utføre enhver prøving som er foreskrevet i dette direktiv.

10.4.5. Den vanlige hyppigheten er to inspeksjoner per år. Dersom det konstateres utilfredsstillende resultater 
under noen av disse inspeksjonene, skal vedkommende myndighet sikre at alle nødvendige tiltak treffes 
for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.

(17) Resultater av fragmenteringsprøving skal registreres også når fotografier ikke kreves.
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11. SANKSJONER I FORBINDELSE MED MANGLENDE PRODUKSJONSSAMSVAR

11.1. Typegodkjenning av deler som er gitt for en type sikkerhetsglassrute i henhold til dette direktiv, kan 
tilbakekalles dersom kravet fastsatt i nr. 10.1, ikke er oppfylt.

11.2. Dersom en medlemsstat tilbakekaller en godkjenning som den tidligere har gitt, skal den straks underrette 
de andre medlemsstatene om dette ved å sende en kopi av typegodkjenningsdokumentet for deler 
med «TYPEGODKJENNING AV DELER TILBAKEKALT» påført med store bokstaver nederst på 
dokumentet, og deretter underskrevet og datert.

12. PRODUKSJONEN ENDELIG OPPHØRT

 Dersom innehaveren av typegodkjenningen av deler varig stanser produksjonen av en type sikkerhets-
glassrute som er godkjent i henhold til dette direktiv, skal vedkommende underrette myndigheten som gav 
godkjenningen, om dette. Denne myndigheten skal deretter underrette de andre medlemsstatene om dette 
ved å sende en kopi av typegodkjenningsmeldingen for deler i samsvar med mønsteret vist i vedlegg III B.

13. NAVN OG ADRESSER TIL DE TEKNISKE INSTANSENE SOM ER ANSVARLIGE FOR Å FORETA 
TYPEGODKJENNINGSPRØVING AV DELER, OG TIL DE FORVALTNINGSINSTANSENE SOM 
GIR SLIK GODKJENNING

 Hver medlemsstat skal underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om navnene og 
adressene til de tekniske instansene som er ansvarlige for å foreta typegodkjenningsprøving av 
deler, og til forvaltningsinstansene som gir EF-typegodkjenning av deler, som skal få tilsendt 
typegodkjenningsdokumentet for deler og dokumentene som angir nektelse eller tilbakekalling av 
typegodkjenning av deler utstedt i de andre medlemsstatene.
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Tillegg

EKSEMPLER PÅ TYPEGODKJENNINGSMERKER FOR DELER

(Se nr. 5.5 i vedlegg III A)

Frontruter av herdet glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av herdet glass, viser det at den aktuelle 
delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av herdet glass belagt med plastmateriale:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av herdet glass belagt med plastmateriale, 
viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 
001247.

Frontruter av vanlig laminert glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av vanlig laminert glass, viser det at den 
aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av vanlig laminert glass belagt med plastmateriale:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av vanlig laminert glass belagt 
med plastmateriale, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under 
typegodkjenningsnummer 001247.
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Frontruter av forsterket laminert glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av forsterket laminert glass, viser det at den 
aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av pleksiglass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av pleksiglass, viser det at den aktuelle delen 
er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Andre glassruter enn frontruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på under 70 %:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en annen glassrute enn en frontrute, som kravene i nr. 
9.1.4.2 i vedlegg III C får anvendelse på, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette 
direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Enheter av dobbelt glass med en regulær lystransmisjonsfaktor på under 70 %:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en enhet av dobbelt glass, viser det at den aktuelle delen 
er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.
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Andre glassruter enn frontruter som skal brukes som frontruter på traktorer:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en glassrute, viser det at den aktuelle delen som er tenkt 
brukt som frontrute på en traktor, er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 
001247.

Andre glassruter enn frontruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 70 % eller over:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en annen glassrute enn en frontrute, som kravene i nr. 
9.1.4.1 i vedlegg III C får anvendelse på, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette 
direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

________
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VEDLEGG III B

 Myndighetens navn

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

Melding om:

– EF-typegodkjenning av deler

– nektelse av EF-typegodkjenning av deler

– utvidelse av EF-typegodkjenning av deler

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning av deler (18) for en type sikkerhetsglassrute i henhold til direktiv  
2009/144/EF

EF-typegodkjenningsnummer for deler: .  ................................................... Utvidelse nummer: .....................................

1. Kategori av sikkerhetsglassrute:
 

 ....................................................................................................................................................................................

2. Beskrivelse av glassruten (se tillegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (18)) og, når det gjelder frontruter, listen i samsvar med 
tillegg 8:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

3. Varemerke eller handelsnavn:
 

 ....................................................................................................................................................................................

4. Produsentens navn og adresse:
 

 ....................................................................................................................................................................................
 

 ....................................................................................................................................................................................

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:
 

 ....................................................................................................................................................................................

6. Innlevert til typegodkjenning av deler den:
 

 ....................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningsprøvingene av deler:
 

 ....................................................................................................................................................................................

8. Prøvingsrapportens dato:
 

 ....................................................................................................................................................................................

9. Prøvingsrapportens nummer:
 

 ....................................................................................................................................................................................

10. Typegodkjenning av deler gitt/nektet/utvidet/tilbakekalt(18):
 

 ....................................................................................................................................................................................
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11. Begrunnelse for å utvide typegodkjenningen:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

12. Merknader:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

13. Sted: . ...........................................................................................

14. Dato: . ...........................................................................................

15. Underskrift: . ................................................................................

16. En liste over saksdokumentene som er levert typegodkjenningsmyndigheten, og som utleveres på anmodning, er 
vedlagt.

(18) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 1

FRONTRUTER AV HERDET GLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III D eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .  ....................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Formkategori: . ............................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori: . ....................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på frontruten:. . .............................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: . ............................................................................................................................................

– Tykkelse på plastbelegg: . ...........................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):

– Farge på glasset: . ........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg: . ................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei): ...........................................................................................................................................

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei): ........................................................................................................................

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 2

RUTER AV ENSARTET HERDET GLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III E eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler: .  ........................................................ Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er): . ...........................................................................................................................................

– Formkategori: . ............................................................................................................................................................

– Herdingsprosess: . . .....................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori: . ....................................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: . ............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass): . ................................................................................................

– Farge på glasset: . ........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg: . ................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Godkjente kriterier

– Største areal (flatt glass):  ............................................................................................................................................

– Minste vinkel:  ............................................................................................................................................................

– Største tilgjengelige areal (krumt glass):  ...................................................................................................................

– Største segmenthøyde:  ...............................................................................................................................................

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 3

FRONTRUTER AV LAMINERT GLASS

(vanlig, forsterket eller plastbelagt)

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III F, III H eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Antall lag med glass: ...................................................................................................................................................

– Antall mellomlag: .......................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på frontruten:. ...............................................................................................................................

– Nominell tykkelse på mellomlag:. ..............................................................................................................................

– Spesialbehandling av glasset: .....................................................................................................................................

– Art og type mellomlag: ...............................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: ..............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass): ..................................................................................................

– Farge på glasset (fargeløst/tonet): ...............................................................................................................................

– Farge på plastbelegg (helt/delvis): ..............................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 4

RUTER AV LAMINERT GLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III G eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er):  ............................................................................................................................................

– Antall lag med glass:  ..................................................................................................................................................

– Antall mellomlag:  ......................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori:  .....................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på mellomlag:.  .............................................................................................................................

– Spesialbehandling av glasset:  ....................................................................................................................................

– Art og type mellomlag:  ..............................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg:  .............................................................................................................................................

– Tykkelse på plastbelegg:  ............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på mellomlag (helt/delvis):  ..............................................................................................................................

– Farge på glasset:  .........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg:  .................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 5

FRONTRUTER AV PLEKSIGLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III J)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Formkategori:  .............................................................................................................................................................

– Antall lag med plast:  ..................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på glasset:  ....................................................................................................................................

– Behandling av glasset (ja/nei):

– Nominell tykkelse på frontruten:.  ..............................................................................................................................

– Nominell tykkelse på plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................

– Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................................

– Art og type utvendig plastlag:  ....................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på glasset:  .........................................................................................................................................................

– Farge på plastlag (helt/delvis):  ...................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 6

RUTER AV PLEKSIGLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III K)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er):  ............................................................................................................................................

– Antall lag med plast:  ..................................................................................................................................................

– Tykkelse på glassdelen: ..............................................................................................................................................

– Behandling av glassdelen (ja/nei):

– Nominell tykkelse på ruten:  .......................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................

– Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................................

– Art og type utvendig plastlag:  ....................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på glasset (fargeløst/tonet):  ..............................................................................................................................

– Farge på plastlag (helt/delvis):  ...................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 7

ENHETER AV DOBBELT GLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III L)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Sammensetning av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk):  ................................................................

– Nominell tykkelse på mellomrommet:  ......................................................................................................................

– Monteringsmetode:  ....................................................................................................................................................

– Type for hvert glass definert i vedlegg III E, III G. III I, III K:  .................................................................................

Vedlagte dokumenter

Ett skjema for de to rutene i en enhet av symmetrisk dobbelt glass i samsvar med det vedlegget som rutene er prøvd 
eller godkjent i henhold til.

Ett skjema for hver glassrute i en enhet av asymmetrisk dobbelt glass i samsvar med de vedleggene som disse rutene er 
prøvd eller godkjent i henhold til.

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



Nr. 64/48 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 8

LISTE OVER FRONTRUTER – INNHOLD (16)

For hver frontrute som omfattes av denne typegodkjenningen av deler, skal det gis minst følgende opplysninger:

– Traktorprodusent: . ......................................................................................................................................................

– Traktortype:  . ..............................................................................................................................................................

– Tilgjengelig areal (F):  . ..............................................................................................................................................

– Segmenthøyde (h):  . ...................................................................................................................................................

– Krumning (r):  . ...........................................................................................................................................................

– Monteringsvinkel (a):  . ..............................................................................................................................................

– Koordinater for referansepunktet (A, B, C) i forhold til midtpunktet på frontrutens øverste kant:  ..........................

(16) Denne listen skal legges ved tillegg 1, 2 (eventuelt), 3 og 5 til dette vedlegget.
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VEDLEGG III C

Allmenne prøvingsforhold

1. FRAGMENTERINGSPRØVING

1.1. Glassruten som skal prøves, skal ikke være for stramt festet; den kan imidlertid være limt fast på en identisk 
glassrute ved hjelp av tape rundt hele kanten.

1.2. Fragmentering av glasset oppnås ved hjelp av en hammer på ca. 75 g, eller annet utstyr som gir tilsvarende 
resultater. Krumningsradien til anslagsdelen er 0,2 ± 0,05 mm.

1.3. Det skal utføres én prøving ved hvert fastsatte slagpunkt.

1.4. Fragmentene skal undersøkes på fotografisk papir, og eksponeringen skal starte innen ti sekunder etter at 
slaget treffer, og avsluttes innen tre minutter etter. Bare de mørkeste linjene, som representerer det første 
bruddet, skal tas med i vurderingen. Laboratoriet skal oppbevare fotografiske kopier av de oppnådde 
fragmenteringene.

2. SLAGPRØVING MED KULE

2.1. Prøving med kule på 227 g

2.1.1.1. Kule av herdet stål med en masse på 227 ± 2 g og en diameter på ca. 38 mm.

2.1.1.2. Innretning som slipper kulen fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir kulen en hastighet 
som tilsvarer hastigheten ved fritt fall. Dersom det brukes en innretning som slynger kulen ut, kan 
hastighetstoleransen være ±1 % av hastigheten ved fritt fall.

2.1.1.3. Stativ som vist i figur 1, som består av stålrammer med maskinerte 15 mm brede kanter montert over 
hverandre og belagt med ca. 3 mm tykke og 15 mm brede gummipakninger med en hardhet på 50 IRHD.

 Den nederste rammen ligger på en stålkasse som er ca. 150 mm høy. Prøvelegemet holdes på plass av den 
øverste rammen, som veier ca. 3 kg. Stativet er loddet til en ca. 12 mm tykk stålplate, og mellom stålplaten 
og gulvet ligger en 3 mm tykk gummiplate med en hardhet på 50 IRHD.

 
Figur 1 — Stativ for slagprøving med kule
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2.1.2. Prøvingsforhold

– Temperatur: 20 ± 5 °C.

– Trykk: 860-1 060 mbar.

– Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

3.1.2. Prøvelegeme

 Prøvelegemet skal være et flatt kvadrat med sider på 300 + 10/– 0 mm.

4.1.2. Framgangsmåte

 Kondisjoner prøvelegemet ved den temperaturen som er angitt, i minst fire timer fram til prøvingen skal 
starte.

 Plasser prøvelegemet i stativet (2.1.1.3). Prøvelegemets plan skal være vinkelrett (innenfor 3°) på kulens 
innfallende retning.

 Slagpunktet skal ligge innenfor en radius på 25 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt når 
fallhøyden er mindre enn 6 m, og innenfor 50 mm fra midtpunktet når fallhøyden er større enn 6 m. Kulen 
skal treffe den siden av prøvelegemet som er sikkerhetsglassrutens utside, når den er montert på kjøretøyet. 
Kulen skal treffe bare én gang.

2.2. Prøving med kule på 2260 g

2.2.1. Utstyr

2.2.1.1. Kule av herdet stål med en masse på 2260 ± 20 g og en diameter på ca. 82 mm.

2.2.1.2. Innretning som slipper kulen fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir kulen en hastighet 
som tilsvarer hastigheten ved fritt fall. Dersom det brukes en innretning som slynger kulen ut, kan 
hastighetstoleransen være ±1 % av hastigheten ved fritt fall.

2.2.1.3. Stativet som vist i figur 1, og identisk med beskrivelsen i nr. 2.1.1.3.

2.2.2. Prøvingsforhold

– Temperatur: 20 ± 5 °C.

– Trykk: 860-1 060 mbar.

– Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

2.2.3.  Prøvelegeme

 Prøvelegemet skal være et flatt kvadrat med sider på 300 + 10/– 0 mm eller være skåret ut av det flateste 
området på en frontrute eller en annen krum sikkerhetsglassrute.

 Alternativt kan hele frontruten eller en annen krum sikkerhetsglassrute prøves. I et slikt tilfelle må det 
sikres at det blir tilstrekkelig kontakt mellom sikkerhetsglassruten og stativet.

2.2.4.  Framgangsmåte

 Kondisjoner prøvelegemet ved den temperaturen som er angitt, i minst fire timer fram til prøvingen skal 
starte.

 Plasser prøvelegemet i stativet (2.1.1.3). Prøvelegemets plan skal være vinkelrett (innenfor 3°) på kulens 
innfallende retning.

 Når det gjelder ruter av pleksiglass, festes prøvelegemet til stativet med klemmer.

 Slagpunktet skal ligge innenfor en radius på 25 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt. Kulen skal 
treffe den siden av prøvelegemet som er sikkerhetsglassrutens innside, når den er montert på kjøretøyet. 
Kulen skal treffe bare én gang.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Utstyr

3.1.1. Hodevekt med et kuleformet eller halvkuleformet hode laget av laminert hardved, belagt med utskiftbar 
filt og med eller uten en tverrbjelke av tre. Vekten har et nakkeformet midtstykke mellom selve hodet og 
tverrbjelken og en festestang på den andre siden av tverrbjelken.

 Målene skal være i samsvar med figur 2.

 Utstyrets samlede masse er 10 ± 0,2 kg.

 
Figur 2 — Hodevekt

3.1.2. Innretning som slipper hodevekten fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir hodevekten en 
hastighet som tilsvarer hastigheten ved fritt fall.

 Dersom det brukes en innretning som slynger hodevekten ut, kan hastighetstoleransen være ±1 % av 
hastigheten ved fritt fall.

3.1.3. Stativ som vist i figur 3, for prøving av flate prøvelegemer. Stativet består av to stålrammer med 
maskinerte 50 mm brede kanter montert over hverandre og belagt med ca. 3 mm tykke og 15 ± 1 mm brede 
gummipakninger med en hardhet på 70 IRHD.

 Den øverste rammen presses mot den underste ved hjelp av minst åtte bolter.

3.2. Prøvingsforhold

3.2.1. Temperatur: 20 ± 5 °C.

3.2.2. Trykk: 860-1 060 mbar.
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3.2.3. Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

Figur 3 – Stativ for slagprøving med hodevekt

 (1) Det minste anbefalte dreiemoment for M 20 er 30 Nm.

3.3. Framgangsmåte

3.3.1. Prøving på et flatt prøvelegeme

 Temperaturen på det flate prøvelegemet, som har en lengde på 1100 + 5/– 2 mm og en bredde på 500 + 
5/– 2 mm, holdes konstant på 20 ± 5 °C i minst fire timer umiddelbart før prøvingen. Fest prøvelegemet i 
stativet (3.1.3); skru boltene så godt til at prøvelegemet ikke beveger seg mer enn 2 mm under prøvingen. 
Prøvelegemets plan skal være tilnærmet vinkelrett på vektens innfallende retning. Slagpunktet skal være 
innenfor 40 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt på den siden av prøvelegemet som er innsiden 
av sikkerhetsglassruten når den er montert på kjøretøyet. Vekten skal treffe bare én gang.

 Slagflaten på filtdekket skal skiftes ut etter tolv prøver.

3.3.2. Prøving på en komplett frontrute (brukt bare med fallhøyder mindre enn eller lik 1,5 m)

 Plasser frontruten løst på et stativ med et mellomliggende gummibånd som har en hardhet på 70 IRHD, er 
ca. 3 mm tykt og har en kontaktflate rundt hele omkretsen som er ca. 15 mm bred. Stativet består av et stivt 
stykke med en form som tilsvarer fronten på frontruten, slik at hodevekten treffer innsiden. Om nødvendig 
skal frontruten klemmes fast til stativet ved hjelp av egnede innretninger. Stativet skal hvile på et stødig 
underlag med en mellomliggende gummiplate som har en hardhet på 70 IRHD og er 3 mm tykk.

 Overflaten på frontruten skal være tilnærmet vinkelrett på hodevektens innfallende retning.

 Slagpunktet skal være innenfor 40 mm fra frontrutens geometriske midtpunkt på den siden av frontruten 
som er innsiden av sikkerhetsglassruten når den er montert på kjøretøyet. Vekten skal treffe bare én gang.

 Slagflaten på filtdekket skal skiftes ut etter tolv prøver.
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4. SLITASJEPRØVING

4.1. Utstyr

4.1.1. Slipeinnretning(20) som skissert i figur 4, og som består av:

— en horisontal dreieskive med midtklemme, som dreier mot urviserens retning med 65-75 o/min, og to 
belastede parallelle stenger som hver er utstyrt med et spesielt slipehjul som dreier fritt på en horisontal 
aksel med kulelager; hvert hjul hviler på prøvelegemet med et trykk fra en masse på 500 g.

 

Figur 4 — Skisse av slipeinnretning

— Slipeinnretningens dreieskive må rotere jevnt, i hovedsak på ett plan (avviket fra dette planet skal  
1,6 mm fra dreieskivens omkrets ikke være større enn ±0,05 mm). Hjulene skal være festet på en slik 
måte at de, når de er i kontakt med det roterende prøvelegemet, roterer i motsatt retning og dermed 
trykker og sliper i bueformede linjer over et ringformet område på ca. 30 cm2 to ganger for hver av 
prøvelegemets omdreininger.

4.1.2. Slipehjul(21), 45-50 mm i diameter og 12,5 mm tykke, som består av et spesielt, finkornet slipemateriale 
blandet med middels hard gummimasse. Hjulene skal ha en hardhet på 72 ± 5 IRHD, målt ved fire punkter 
som ligger like langt fra hverandre langs midtlinjen av slipeoverflaten, samtidig som et like stort trykk 
påføres vertikalt langs hjulets diameter; målingene skal tas ti sekunder etter at det er oppnådd maksimalt 
trykk.

 Før bruk skal slipehjulene rotere svært langsomt mot en flat glassplate, for å sikre at overflatene er helt 
jevne.

4.1.3. Lyskilde som består av en glødelampe der glødetråden ligger i et parallellepiped på 1,5 mm × 1,5 mm × 
3 mm. Spenningen som tilføres glødetråden, skal være slik at fargetemperaturen er 2856 K ± 50 K. Denne 
spenningen skal ha en stabilitet på ± 1/1000. Instrumentet som brukes til å kontrollere spenningen, skal 
være tilstrekkelig nøyaktig.

4.1.4. Optisk system som består av en linse med en brennvidde, ƒ, på minst 500 mm, korrigert med hensyn til 
kromatisk aberrasjon. Linsens fulle åpning skal ikke være større enn ƒ/20. Avstanden mellom linsen og 
lyskilden skal justeres for å oppnå en mest mulig parallell lysbunt. En blender settes inn for å begrense 
diameteren på lysbunten til 7 mm ± 1 mm. Blenderen skal plasseres 100 ± 50 mm fra linsen på den siden 
som er lengst fra lyskilden.

(20) En egnet slipeinnretning kan leveres av Teledyne Taber (USA).
(21) Egnede slipehjul kan leveres av Teledyne Taber (USA)
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4.1.5. Utstyr for måling av spredt lys (se figur 5), som består av en fotocelle med en omsluttende kolbe på 200-
250 mm i diameter. Kolben har en inngang og en utgang for lyset. Lysinngangen skal være sirkelformet 
og ha en diameter som er minst to ganger større enn lysbuntens. Kolbens lysutgang skal være utstyrt med 
enten en lysfanger eller refleksjonsmåler etter den framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.4.3 nedenfor. 
Lysfangeren skal absorbere alt lyset når det ikke er satt inn et prøvelegeme i lysbunten.

 Aksen på lysbunten skal gå gjennom midtpunktet av inn- og utgangen. Diameteren, b, på lysutgangen skal 
være lik 2a · tan 4°, der a er diameteren på kolben.

 Fotocellen skal festes på en slik måte at den ikke kan nås av lys som kommer inn direkte fra lysinngangen 
eller fra refleksjonsmåleren.

 Den innvendige overflaten i den omsluttende kolben og refleksjonsmåleren skal ha tilnærmet lik 
refleksjonsfaktor og være matt og ikke-selektiv. Signalet fra fotocellens utgang skal være lineært innenfor 
±2 % i det lysintensitetsområdet som brukes.

 Utstyret skal være utformet slik at det ikke er noe galvanometerutslag når kolben er mørk. Hele utstyret 
skal kontrolleres med jevne mellomrom ved hjelp av kalibreringsstandarder for sikt. Dersom siktmålinger 
gjøres ved hjelp av utstyr eller metoder som avviker fra de ovennevnte, skal resultatene om nødvendig 
korrigeres slik at de samsvarer med resultatene som oppnås med utstyret beskrevet ovenfor.

 

Figur 5 – Siktmåler

4.2. Prøvingsforhold

4.2.1. Temperatur: 20 ± 5 °C.

4.2.2. Trykk: 860-1 060 mbar.

4.2.3. Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

4.3. Prøvelegemer

 Prøvelegemene skal være flate kvadrater med sider på 100 mm, og med begge overflatene hovedsakelig 
plane og parallelle, om nødvendig med et monteringshull på 6,4 + 0,2/– 0 mm i diameter boret gjennom 
midten.

4.4. Framgangsmåte

 Slitasjeprøvingen skal utføres på den siden av prøvelegemet som blir utsiden av sikkerhetsglassruten når 
denne er montert på kjøretøyet, og også på innsiden når prøvelegemet er en plastbelagt glassrute.
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4.4.1. Umiddelbart før og etter slipingen skal prøvelegemene rengjøres på følgende måte:

a) tørk av med en klut under rent, rennende vann,

b) skyll med destillert eller demineralisert vann,

c) blås tørt med oksygen eller nitrogen,

d) fjern eventuelle rester av vann forsiktig med en fuktig klut. Tørk om nødvendig av ved å klemme 
legemet forsiktig mellom to kluter.

 Unngå enhver behandling med ultralydutstyr. Etter rengjøring må bare kantene av prøvelegemet berøres, og 
det må oppbevares på en slik måte overflatene ikke skades eller forurenses.

4.4.2. Kondisjoner prøvelegemene i minst 48 timer ved en temperatur på 20 ± 5 °C og en relativ fuktighet på 60 
± 20 %.

4.4.3. Plasser straks prøvelegemet mot lysinngangen i den omsluttende kolben. Vinkelen mellom normalen (den 
rette vinkelen) på prøvelegemets overflate og lysbuntens akse skal ikke være større enn 8°.

 Det skal gjøres fire målinger som vist i følgende tabell:

Måling Med prøvelegeme Med lysfanger Med 
refleksjonsmåler Representert mengde

T1 Nei Nei Ja Innfallende lys

T2 Ja Nei Ja Samlet lystransmisjon fra prøvelegemet

T3 Nei Ja Nei Lys spredt av utstyret

T4 Ja Ja Nei Lys spredt av utstyret og prøvelegemet

 Gjenta måling T1, T2, T3 og T4 med prøvelegemet i andre angitte posisjoner for å bestemme ensartetheten.

 Beregn den samlede transmisjonsfaktoren Tt = T2/T1.

 Beregn den diffuse transmisjonsfaktoren Td slik:

 Td = (T4 – T3(T2/T1))/T1

 Beregn spredt redusert sikt, lys eller begge deler i prosent slik:

 (Td/Tt) × 100 %

 Mål sikten for prøvelegemet før sliping på minst fire punkter i det uslipte området, med like stor avstand 
mellom punktene, i henhold til formelen ovenfor. Beregn gjennomsnittsresultatet for hvert prøvelegeme. I 
stedet for å ta fire målinger kan gjennomsnittsverdien finnes ved å rotere prøvelegemet jevnt med 3 o/sek. 
eller mer.

 Utfør tre prøvinger av samme type for hver sikkerhetsglassrute. Bruk redusert sikt som et mål på slitasjen 
under overflaten etter at slitasjeprøvingen har vært utført på prøvelegemet.

 Mål lyset som er spredt av det slipte sporet på minst fire punkter langs sporet, med like stor avstand mellom 
punktene, i henhold til formelen ovenfor. Beregn gjennomsnittsresultatet for hvert prøvelegeme. I stedet for 
å ta fire målinger kan gjennomsnittsverdien finnes ved å rotere prøvelegemet jevnt med 3 o/sek. eller mer.

4.5. Slitasjeprøving skal utføres bare dersom laboratoriet som utfører prøvingen, finner det nødvendig på 
grunnlag av opplysninger de måtte ha tilgjengelig. Med unntak av materialer av pleksiglass, er det ikke 
nødvendig med ny prøving dersom det har skjedd endringer i tykkelsen på mellomlag eller materialer.

4.6. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.
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5. PRØVING VED HØY TEMPERATUR

5.1. Framgangsmåte

 Varm opp til 100 °C tre prøver eller prøvelegemer på minst 300 mm × 300 mm, tatt av laboratoriet fra tre 
frontruter, eller eventuelt fra tre andre glassruter, og én av sidene skal tilsvare øverste kant av ruten.

 Hold denne temperaturen i to timer, og la deretter prøvene avkjøles til romtemperatur. Dersom begge 
overflatene til sikkerhetsglassruten er av ikke-organisk materiale, kan prøvingen utføres ved at prøven 
senkes vertikalt i kokende vann i et angitt tidsrom, samtidig som det sikres at uønsket varmesjokk ikke 
oppstår. Dersom det er skåret ut prøver fra frontrutene, skal en kant av hver slik prøve være en del av en 
kant på frontruten.

5.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på mellomlaget: 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

5.3. Tolking av resultatene

5.3.1. Prøvingen av bestandighet mot høye temperaturer anses å ha gitt et positivt resultat dersom det ikke 
oppstår bobler eller andre mangler mer enn 15 mm fra en uskåren kant, eller 25 mm fra en skåren kant på 
prøvelegemet eller prøven, eller mer enn 10 mm fra eventuelle sprekker som har oppstått under prøvingen.

5.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot høye temperaturer dersom ett av følgende 
vilkår er oppfylt:

5.3.2.1 alle prøvinger g5ir tilfredsstillende resultater, eller

5.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer eller prøver og gi tilfredsstillende resultater.

6. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT STRÅLING

6.1. Prøvingsmetode

6.1.1. Utstyr

6.1.1.1. Strålekilde som består av en kvikksølvlampe med middels trykk og et ozonfritt kvartsrør montert vertikalt. 
Lampens nominelle mål skal være 360 mm lengde og 9,5 mm diameter. Buens lengde skal være 300 ± 
4 mm. Effekten tilført lampen skal være 750 ± 50 W.

 En hvilken som helst annen strålekilde kan benyttes, såfremt den gir samme virkning som lampen nevnt 
ovenfor. Kontroll av at virkningen av en annen kilde er den samme, kan gjøres ved å sammenligne 
energimengden som frigis når bølgelengden er mellom 300 og 450 nm; alle andre bølgelengder fjernes ved 
hjelp av egnede filtre. Filtrene brukes senere sammen med den alternative strålekilden.

 Når det gjelder sikkerhetsglassruter, skal prøvingsforholdene vurderes på nytt i tilfeller der det ikke finnes 
noe tilfredsstillende samsvar mellom denne prøvingen og bruksforholdene.

6.1.1.2. Strømforsyningstransformator og kondensator som kan gi lampens spenning (6.1.1.1) en amplitudeverdi på 
minst 1 100 V i begynnelsen og en driftsspenning på 500 ± 50 V.

6.1.1.3. Innretning for montering og rotering av prøvelegemene med fra 1-5 o/min rundt strålekilden i midten, for å 
sikre jevn stråling.
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6.1.2. Prøvelegemer

6.1.2.1. Størrelsen på prøvelegemene skal være 76 mm × 300 mm.

6.1.2.2. Laboratoriet skal skjære ut prøvelegemene fra øverste kant av rutene på en slik måte at:

– for andre glassruter enn frontruter skal den øverste kanten av prøvelegemet sammenfalle med den
øverste kanten av ruten,

– for frontruter skal den øverste kanten av prøvelegemet sammenfalle med den øverste grensen til
den sonen der regulær transmisjon skal kontrolleres og bestemmes i samsvar med nr. 9.1.2.2 i dette
vedlegget.

6.1.3. Framgangsmåte

Kontroller den regulære lystransmisjonsfaktoren for tre prøvelegemer før bestråling, etter framgangsmåten 
fastsatt i nr. 9.1.1-9.1.2 i dette vedlegget. Skjerm en del av hvert prøvelegeme mot strålingen, og plasser 
deretter prøvelegemet i prøvingsutstyret 230 mm fra og parallelt med lampeaksen i lengderetningen. Hold 
temperaturen til prøvelegemene på 45 ± 5 °C gjennom hele prøvingen. Den siden av prøvelegemet som 
vil være utsiden av ruten på traktoren, skal vende mot lampen. For lampetypen angitt i nr. 6.1.1.1, skal 
bestrålingstiden være 100 timer.

Etter bestråling skal den regulære lystransmisjonsfaktoren måles på nytt i det bestrålte området av hver 
prøve.

6.1.4. Hvert prøvelegeme eller hver prøve (tre i alt) skal utsettes for stråling etter framgangsmåten fastsatt ovenfor, 
slik at virkningen på mellomlaget for hvert punkt på prøvelegemet eller prøven tilsvarer solstråling på 1400 
W/m2 i 100 timer.

6.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på glasset 2 1

Farge på mellomlaget 1 2

6.3. 

6.3.1. 

6.3.1.1. 

Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

Tolking av resultatene

Prøvingen av bestandighet mot stråling anses å ha gitt et positivt resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

lystransmisjonsfaktoren målt i samsvar med nr. 9.1.1-9.1.2  i dette vedlegget, er ikke lavere enn  95 % av 
den opprinnelige verdien før bestråling, og ikke under noen omstendigheter under:

6.3.1.1.1. 70 % for glassruter, unntatt frontruter, som skal oppfylle kravene til førerens synsfelt i alle retninger,

6.3.1.1.2. 75 % for frontruter innenfor sonen der regulær transmisjon skal kontrolleres, som definert i nr. 9.1.2.2.

6.3.1.2. En svak farging av prøvelegemet eller prøven etter bestråling, som påvises ved å undersøke prøvelegemet 
eller prøven mot en hvit bakgrunn, kan likevel godkjennes dersom det ikke er andre synlige mangler.

6.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot stråling, dersom ett av følgende vilkår er 
oppfylt:

6.3.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

6.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer eller prøver og gi tilfredsstillende resultater.
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7. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT FUKTIGHET

7.1. Framgangsmåte

 Oppbevar tre kvadratiske prøver eller prøvelegemer på minst 300 mm × 300 mm vertikalt i en lukket 
beholder i to uker, der temperaturen skal holdes på 50 ± 2 °C og den relative fuktigheten på 95 % ± 4 %(22).

 Prøvelegemene klargjøres slik:

– en kant på hvert prøvelegeme skal være en del av den opprinnelige kanten på frontruten,

– dersom flere prøvelegemer skal prøves samtidig, må det sikres at det er tilstrekkelig avstand mellom 
dem.

 Det må tas forholdsregler som hindrer at det dannes kondens som drypper fra veggene og taket i beholderen 
og ned på prøvelegemene.

7.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på mellomlaget 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

7.3. Tolking av resultatene

7.3.1. Sikkerhetsglassruter anses å være tilfredsstillende med hensyn til bestandighet mot fuktighet dersom det 
ikke kan påvises tydelige endringer mer enn 10 mm fra uskårne kanter, eller mer enn 15 mm fra skårne 
kanter, etter et opphold i omgivelsesluften i to timer for vanlig og forsterket laminert glass, og i 48 timer for 
plastbelagt glass og pleksiglass.

7.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot fuktighet dersom ett av følgende vilkår er 
oppfylt:

7.3.2.1 vingene gir tilfredsstillende resultater,

7.3.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT TEMPERATURSVINGNINGER

8.1. Prøvingsmetode

 To prøvelegemer på 300 × 300 mm plasseres i et lukket kammer med en temperatur på – 40 ± 5 °C i seks 
timer; deretter plasseres de i omgivelsesluften ved en temperatur på 23 ±°C i en time, eller til prøvelegemene 
har oppnådd stabil temperatur. Deretter plasseres de i en luftstrøm med en temperatur på 72 ± 2 °C i tre 
timer. Prøvelegemene skal undersøkes etter at de igjen er plassert i omgivelsesluften ved 23 ± 2 °C og er 
kjølt ned til denne temperaturen.

8.2. Problemindeks for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på plastmellomlaget eller plastbelegget 1 2

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

8.3. Tolking av resultatene

 Prøvingen av bestandighet mot temperatursvingninger anses å ha gitt et positivt resultat dersom 
prøvelegemene ikke viser tegn på sprekker, formørking, avskalling eller andre tydelige forringelser.

(22) Disse prøvingsforholdene hindrer kondens på prøvelegemene.
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9. OPTISKE EGENSKAPER

9.1. Lystransmisjonsprøving

9.1.1. Utstyr

9.1.1.1. Lyskilde som består av en glødelampe der glødetråden ligger i et parallellepiped på 1,5 mm × 1,5 mm × 
3 mm. Spenningen som tilføres glødetråden, skal være slik at fargetemperaturen er 2856 K ± 50 K. Denne 
spenningen skal ha en stabilitet på ± 1/1000. Instrumentet som brukes til å kontrollere spenningen, skal 
være tilstrekkelig nøyaktig.

9.1.1.2. Optisk system som består av en linse med en brennvidde på minst 500 mm, korrigert med hensyn til 
kromatisk aberrasjon. Linsens fulle åpning skal ikke være større enn ƒ/20. Avstanden mellom linsen og 
lyskilden skal justeres for å oppnå en mest mulig parallell lysbunt.

 En blender settes inn for å begrense diameteren på lysbunten til 7 ± 1 mm. Blenderen skal plasseres 100 ± 
50 mm fra linsen på den siden som er lengst fra lyskilden. Målingspunktet tas i sentrum av lysbunten.

9.1.1.3. Måleutstyr. Mottakeren skal ha en relativ spektral følsomhet som i det vesentlige tilsvarer det relative 
spektrale lysutbyttet for CIEs (Commission Internationale de L'Éclairage) standard for fotoptisk syn. Den 
følsomme overflaten til mottakeren dekkes med et spredningsmedium og skal ha et tverrsnitt som er minst 
to ganger så stort som tverrsnittet for lysbunten fra det optiske systemet. Dersom det brukes en omsluttende 
kolbe, skal åpningen til kolben ha et tverrsnitt som er minst to ganger så stort som lysbuntens parallelle 
tverrsnitt.

 Mottakeren og det tilhørende måleapparatet skal ha en linearitet som er bedre enn 2 % i den effektive delen 
av skalaen. Mottakeren skal være sentrert på lysbuntens akse.

9.1.2. Framgangsmåte

 Følsomheten til måleutstyret skal stilles inn slik at apparatet som måler mottakerens reaksjon, har 100 
inndelinger når sikkerhetsglassruten ikke er plassert i lysbunten. Når det ikke faller lys på mottakeren, skal 
instrumentet vise null.

 Plasser sikkerhetsglassruten i en avstand fra mottakeren som er ca. fem ganger diameteren på mottakeren. 
Sett inn sikkerhetsglassruten mellom blenderen og mottakeren, og still inn retningen slik at innfallsvinkelen 
til lysbunten er lik 0° ± 5°. Den regulære transmisjonsfaktoren måles på sikkerhetsglassruten, og for 
hvert punkt som måles, avleses antallet inndelinger, n, som er vist på måleapparatet. Den regulære 
transmisjonsfaktoren τr er lik n/100.

9.1.2.1. Når det gjelder frontruter, kan det benyttes to alternative prøvingsmetoder der en enten bruker en prøve 
skåret ut fra den flateste delen av en frontrute, eller et spesialbehandlet, kvadratisk stykke med material- og 
tykkelsesegenskaper tilsvarende den faktiske frontruten, der målingen tas vinkelrett på glassruten.

9.1.2.2. Prøvingen utføres i sone I som fastsatt i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget.

9.1.2.3. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå sone I som fastsatt i nr. 9.2.5.2, skal prøvingen utføres i sone I′ 
som fastsatt i nr. 9.2.5.3 i dette vedlegget.

9.1.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på glasset 1 2

Farge mellomlaget
(for laminerte frontruter)

1 2

inngår ikke inngår

Skyggebånd og/eller antiblendingsbånd 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.
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9.1.4. Tolking av resultatene

9.1.4.1. Den regulære transmisjonen målt i samsvar med nr. 9.1.2, skal ikke være mindre enn 75 % for frontruter, 
og ikke mindre enn 70 % for andre ruter.

9.1.4.2. Når det gjelder vinduer som er plassert på steder som ikke har betydning for førerens synsfelt (f.eks. takvindu), 
kan den regulære lystransmisjonsfaktoren være under 70 %. Ruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 
under 70 % skal være merket med et egnet symbol.

9.2. Prøving av optiske feil

9.2.1. Virkeområde

 Den metoden som er angitt, er en projeksjonsmetode som gjør det mulig å vurdere optiske feil ved en 
sikkerhetsglassrute.

9.2.1.1. Definisjoner

9.2.1.1.1. Optisk avvik: vinkelen mellom den virkelige og den innbilte retningen mot et punkt sett gjennom en 
sikkerhetsglassrute. Størrelsen på vinkelen er en funksjon av synslinjens innfallsvinkel, rutens tykkelse og 
helning samt krumningsradien ved innfallspunktet.

9.2.1.1.2. Optisk feil i retningen MM′: den algebraiske differansen i vinkelavviket Δα målt mellom to punkter M og M′ 
på overflaten av sikkerhetsglassruten; avstanden mellom de to punktene skal være slik at deres projeksjoner 
på et plan som er vinkelrett på synsretningen, atskilles av en gitt avstand Δx (se figur 6).

 Et avvik mot urviserens retning skal anses som positivt, mens et avvik med urviserne skal anses som 
negativt.

9.2.1.1.3. Optisk feil ved et punkt M: største optiske feil for alle retninger MM′ fra punktet M.

9.2.1.2. Utstyr

 Denne metoden omfatter projeksjon av et passende diapositiv på en framvisningsskjerm gjennom 
sikkerhetsglassruten som prøves. Når sikkerhetsglassruten settes inn i lyslinjen, kan formen til det projiserte 
bildet bli endret, og denne endringen brukes som et mål for optisk feil. Prøvingsutstyret består av følgende 
deler, satt sammen som vist i figur 9.

 
Figur 6 — Skjematisk framstilling av optisk feil

Merknader: Δα = α1 – α2, dvs. den optiske feilen i retningen MM′.

Δx = MC dvs. avstanden mellom to rette linjer parallelt med synsretningen, som 
går gjennom punktene M og M′.
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Figur 7 — Optisk oppstilling av prosjektøren

9.2.1.2.1. Prosjektør av god kvalitet, med en punktlyskilde av høy intensitet og med for eksempel følgende egenskaper:

– brennvidde på minst 90 mm,

– åpning på ca. 1/2,5,

– 150 W kvartshalogenlampe (dersom brukt uten filter),

– 250 W kvartshalogenlampe (dersom grønt filter benyttes),

 

Figur 8 – Forstørret utsnitt av diapositivet

 Prosjektøren er vist skjematisk i figur 7. En blender med 8 mm diameter er plassert ca. 10 mm fra objektivets 
linse.

9.2.1.2.2. Diapositivene kan for eksempel bestå av en rekke klare, sirkelformede flekker på en mørk bakgrunn (se 
figur 8). Diapositivets kvalitet og kontrast skal være så god at målinger kan utføres med en feilmargin 
på mindre enn 5 %. Uten en sikkerhetsglassrute som skal undersøkes, skal målene på de sirkelformede 
flekkene være slik at når flekkene projiseres, dannes en samling med sirkler som har en diameter på ((R1 + 
R2)/R1) Δx der Δx = 4 mm (se figur 6 og 9).

  

Figur 9 — Oppstilling av utstyret for prøving av optisk feil
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9.2.1.2.3. Stativ, fortrinnsvis et som tillater både vertikal og horisontal skanning og rotering av sikkerhetsglassruten.

9.2.1.2.4. Kontrollmal som brukes til å kontrollere om målene er endret når hurtig vurdering er påkrevd. Figur 10 
viser en egnet utforming.

 

Figur 10 — Utforming av en egnet kontrollmal

9.2.1.3. Framgangsmåte

9.2.1.3.1. Allment

 Monter sikkerhetsglassruten i stativet (9.2.1.2.3) med den helningsvinkelen som er angitt. Projiser 
prøvebildet gjennom det området på ruten som skal undersøkes. Roter sikkerhetsglassruten eller beveg den 
enten horisontalt eller vertikalt slik at hele det angitte området undersøkes.

9.2.1.3.2. Vurdering ved hjelp av kontrollmal

 Dersom en rask vurdering med en feilmargin på opptil 20 % er tilstrekkelig, beregnes verdien for A (se figur 
10) ut fra grenseverdien ΔαL for avviksendringen og verdien for R2, som er avstanden fra sikkerhetsglassruten 
til framvisningsskjermen:

 A = 0,145 ΔαL· R2

 Forholdet mellom endringen i diameteren til det projiserte bildet Δd og endringen i vinkelavviket Δα 
framkommer av formelen:

 Δd = 0,29 Δα · R2

 der:

Δd uttrykkes i millimeter,

A uttrykkes i millimeter,

ΔαL uttrykkes i bueminutter,

Δα uttrykkes i bueminutter og

R2 uttrykkes i meter,

9.2.1.3.3. Måling ved hjelp av fotoelektrisk utstyr

 Dersom det kreves en nøyaktig måling med en feilmargin som er mindre enn 10 % av grenseverdien, måles 
Δd på projeksjonsaksen, og verdien for bredden på flekken måles ved det punktet der luminansen er 0,5 
ganger større enn flekkens største luminans.

9.2.1.4. Resultat av prøvingen

 Vurder sikkerhetsglassets optiske feil ved å måle Δd på et hvilket som helst punkt på overflaten og i alle 
retninger for å finne Δd maks.
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9.2.1.5. Alternativ metode

 Som et alternativ til projeksjonsteknikker er det i tillegg tillatt å benytte en strioskopisk teknikk, forutsatt at 
kravene til nøyaktighet i målingene som er angitt i nr. 9.2.1.3.2 og 9.2.1.3.3, oppfylles.

9.2.1.6. Avstanden Δx skal være 4 mm.

9.2.1.7. Frontruten skal monteres med samme helningsvinkel som den har på traktoren.

9.2.1.8. Projeksjonsaksen i horisontalplanet skal holdes omtrent vinkelrett på sporet av frontruten i dette planet.

9.2.2. Målingene skal utføres i sone I, som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget.

9.2.2.1. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå sone I som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget, skal prøvingen 
utføres i sone I′ som definert i nr. 9.2.5.3 i dette vedlegget.

9.2.2.2. Traktortype

 Prøvingen skal gjentas dersom frontruten skal monteres på en traktortype med et annet synsfelt framover 
enn den traktortypen frontruten allerede er godkjent for.

9.2.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

9.2.3.1. Materialets art

Speilglass Floatglass Maskinglass

1 1 2

9.2.3.2. Andre sekundæregenskaper

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

9.2.4. Antall prøver

 Det skal innleveres fire prøver til prøving.

9.2.5. Definisjon av synssonen for frontruter på traktorer

9.2.5.1. Synssonen defineres på grunnlag av:

9.2.5.1.1. referansepunktet i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF. Dette punktet er angitt som O nedenfor,

9.2.5.1.2. den rette linjen OQ, som er den horisontale linjen som går gjennom referansepunktet og er vinkelrett på 
traktorens midtplan i lengderetningen.

9.2.5.2 Sone I er frontrutesonen som bestemmes av skjæringspunktet mellom frontruten og de fire planene som er 
definert nedenfor:

P1 — et vertikalplan som går gjennom O og danner en vinkel på 15° til venstre for traktorens 
midtplan i lengderetningen,

P2 — et vertikalplan som er symmetrisk med P1 i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen.

Dersom dette ikke er mulig (for eksempel dersom et symmetrisk midtplan i lengderetningen 
mangler), er P2 symmetrisk med P1 i forhold til traktorens plan i lengderetningen som går 
gjennom referansepunktet,

P3 — et plan som går gjennom den rette linjen OQ og danner en vinkel på 10° over horisontalplanet,

P4 — et plan som går gjennom den rette linjen OQ og danner en vinkel på 8° under horisontalplanet.
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9.2.5.3. For traktorer som det ikke er mulig å fastslå sone I for, som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget, omfatter 
sone I′ hele overflaten til frontruten.

9.2.6. Tolking av resultatene

 En frontrutetype anses som tilfredsstillende med hensyn til optisk feil, dersom optisk feil i de fire prøvene 
som er innlevert til prøving, ikke overstiger en høyeste verdi på 2‘ bueminutter i enten sone I eller sone I′.

9.2.6.1. Det skal ikke utføres målinger i en 100 mm bred sone rundt kanten.

9.2.6.2. For delte frontruter skal det ikke utføres målinger innenfor et 35 mm bredt bånd som starter fra kanten på 
ruten, og som kan ligge inntil vindusstolpen.

9.3. Prøving av sekundærbildeseparasjon

9.3.1. Virkeområde

 To prøvingsmetoder er godkjent:

– prøving med målskive og

– kollimatorprøving.

 Disse prøvingsmetodene kan eventuelt brukes ved typegodkjenning av deler, ved kvalitetskontroll eller ved 
produktvurdering.

9.3.1.1. Prøving med målskive

9.3.1.1.1. Utstyr

 Denne metoden består i å observere en opplyst målskive gjennom sikkerhetsglassruten. Målskiven kan 
utformes slik at prøvingen gir resultatet godkjent / ikke godkjent.

 Målskiven skal fortrinnsvis være én av følgende typer:

a) en opplyst ringskive med en ytre diameter, D, som er motstående til en vinkel på η bueminutter på et 
punkt som ligger ved x meter (figur 11a), eller

b) en opplyst skive med ring og punkt hvis mål skal være slik at avstanden, D, fra et punkt på skivepunktets 
kant til det nærmeste punktet på innsiden av ringen, er motstående til en vinkel på η bueminutter på et 
punkt som ligger ved x meter (figur 11b),

 der:

η er grenseverdien for sekundærbildeseparasjon,

x er avstanden fra sikkerhetsglassruten til målskiven (ikke mindre enn 7 m),

D er gitt ved formelen:

 D = x · tan η

 Den opplyste målskiven består av en lysboks, ca. 300 mm × 300 mm × 150 mm, med en forside som helst 
skal være av glass dekket med et ugjennomsiktig svart papir eller malt med matt svart maling. Boksen lyses 
opp ved hjelp av en egnet lyskilde. Innsiden av boksen er malt med matt hvit maling. Andre former for 
målskiver kan også være egnet, f.eks. den som er vist i figur 14. Systemet med målskive kan også erstattes 
med et projeksjonssystem der resultatet observeres på en skjerm.

9.3.1.1.2. Framgangsmåte

 Monter sikkerhetsglassruten med angitt helningsvinkel, i et egnet stativ, slik at observasjonen utføres i 
horisontalplanet som går gjennom målskivens midtpunkt.

 Lysboksen observeres i et mørkt eller halvmørkt rom gjennom hver del av ruteområdet som skal undersøkes, 
for å kunne oppdage eventuelle sekundærbilder knyttet til den opplyste skiven. Roter sikkerhetsglassruten 
tilstrekkelig for å sikre riktig synsretning. En kikkert med én linse kan benyttes ved observasjon.
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9.3.1.1.3. Resultat av prøvingen

 Fastslå:

– dersom målskive a) (se figur 11a) benyttes, om primær- og sekundærbildene på sirkelen separeres, dvs. 
om grenseverdien for η er overskredet, eller

– dersom målskive b) (se figur 11b) benyttes, om sekundærbildet til skivepunktet flytter seg utenfor 
tangeringspunktet med innerkanten av sirkelen, dvs. om grenseverdien for η er overskredet.

 

Figur 11 — Målskivenes mål

 

Figur 12 — Oppstilling av utstyr

1. Lyspære

2. Kondensatoråpning > 8,6 mm.

3. Åpning i skjerm av matt glass > kondensatoråpning.

4. Fargefilter med et hull i midten på ca. 0,3 mm i diameter, diameter > 8,6 mm.

5. Plate med polarkoordinater, diameter > 8,6 mm.

6. Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åpning 10 mm.

7. Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åpning 10 mm.

8. Svart punkt, diameter ca. 0,3 mm.

9. Akromatisk linse, f = 20 mm, åpning ≤ 10 mm.

Figur 13 — Utstyr for prøving med kollimator
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9.3.1.2. Prøving med kollimator

 Om nødvendig benyttes den framgangsmåten som er beskrevet i denne delen.

9.3.1.2.1. Utstyr

 Prøvingsutstyret består av en kollimator og et teleskop og kan settes opp i henhold til figur 13. Et tilsvarende 
optisk system kan imidlertid også benyttes.

9.3.1.2.2. Framgangsmåte

 Kollimatoren danner til slutt bildet av et polarkoordinatsystem med et lysende punkt i midten (se figur 14). 
I fokalplanet til observasjonsteleskopet, og på den optiske aksen, kommer det fram en liten mørk flekk med 
en diameter som er litt større enn det projiserte lysende punktet, og denne flekken vil formørke det lysende 
punktet.

 
Figur 14 – Eksempel på observasjon ved hjelp av prøvingsmetoden med kollimator

 Dersom et prøvelegeme som gir et sekundærbilde, plasseres mellom teleskopet og kollimatoren, vil et 
sekundært og mindre lysende punkt komme fram en viss avstand fra midten av polarkoordinatsystemet. 
Sekundærbildeseparasjonen kan avleses som avstanden mellom de to lysende punktene som ses gjennom 
observasjonsteleskopet (se figur 14). (Avstanden mellom den mørke flekken og det lysende punktet i 
sentrum av polarkoordinatsystemet viser det optiske avviket.)

9.3.1.2.3. Resultat av prøvingen

 Sikkerhetsglassruten undersøkes først ved hjelp av en enkel skanneteknikk for å bestemme det området som 
gir det kraftigste sekundærbildet. Dette området undersøkes så ved hjelp av kollimatorsystemet og med den 
korrekte innfallsvinkelen. Deretter måles den største sekundærbildeseparasjonen.
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9.3.1.3. Observasjonsretningen i horisontalplanet skal være omtrent vinkelrett på omrisset til frontruten i det planet.

9.3.2. Målingene skal utføres i henhold til traktortype i sonene definert i nr. 9.2.2.

9.3.2.1. Traktortype

 Prøvingen skal gjentas dersom frontruten skal monteres på en traktortype med et annet synsfelt framover 
enn den traktortypen frontruten allerede er godkjent for.

9.3.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

9.3.3.1. Materialets art

Speilglass Floatglass Maskinglass

1 1 2

9.3.3.2. Andre sekundæregenskaper

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

9.3.4. Antall prøver

 Det skal innleveres fire prøver til prøving.

9.3.5. Tolking av resultatene

 En frontrutetype anses som tilfredsstillende med hensyn til sekundærbildeseparasjon dersom separasjonen 
av primær- og sekundærbilde for de fire prøvene som er innlevert til prøving, ikke overstiger en høyeste 
verdi på 15 bueminutter.

9.3.5.1. Det skal ikke utføres målinger i en 100 mm bred sone som går rundt kanten.

9.3.5.2. For delte frontruter skal det ikke utføres målinger innenfor et 35 mm bredt bånd som starter fra kanten på 
ruten, og som kan ligge inntil vindusstolpen.

9.4. Fargeidentifiseringsprøving

 Dersom en frontrute er farget i sonene definert i nr. 9.2.5.2 eller 9.2.5.3, skal fire frontruter prøves for å 
fastslå om de følgende fargene kan identifiseres:

– hvitt,

– selektivt gult

– rødt,

– grønt,

– blått,

– oransje.

10. BRANNTEKNISK PRØVING

10.1. Hensikt og virkeområde

 Denne metoden gjør det mulig å fastslå den horisontale forbrenningshastigheten til materialer brukt i 
traktorens førerhus etter at de er blitt utsatt for en liten flamme. Med denne metoden er det mulig å prøve 
materialer og deler av traktorens innvendige utstyr med en tykkelse på opptil 15 mm hver for seg eller i 
kombinasjon. Metoden brukes til å vurdere produksjonssamsvar for partier av slike materialer med hensyn til 
branntekniske egenskaper. På grunn av de mange ulikhetene mellom situasjoner som oppstår i virkeligheten 
(bruk og retning inne i traktoren, bruksforhold, antenningskilde osv.) og de nøyaktige prøvingsforholdene 
beskrevet her, er ikke denne metoden egnet for vurdering av alle forbrenningsegenskaper i en virkelig 
traktor.
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10.2. Definisjoner

10.2.1. Forbrenningshastighet: kvotienten av den brente strekningen målt i henhold til denne metoden og den tiden 
det tar for denne strekningen å brenne.

 Den uttrykkes i millimeter per minutt.

10.2.2. Sammensatt materiale: et materiale sammensatt av flere lag med like eller ulike materialer der overflatene 
er festet til hverandre ved hjelp av sementering, sammenføyning, bekledning, sveising osv.  Ulike 
materialer som er uregelmessig bundet (f.eks. ved sying, høyfrekvenssveising, nagling osv.), anses ikke 
som sammensatte materialer, slik at individuelle prøver kan tas i samsvar med nr. 10.5.

10.2.3. Utsatt side: den siden som vender mot førerhuset når materialet er montert på traktoren.

10.3. Prinsipp

 En prøve holdes horisontalt i en U-formet holder og utsettes for en definert lavenergiflamme i 15 sekunder 
i et forbrenningskammer, der flammen skal virke på den frie enden av prøven. Prøvingen fastslår om og når 
flammen slokner, eller den tiden det tar for flammen å bevege seg over en målt avstand.

10.4. Utstyr

10.4.1. Forbrenningskammer (figur 15), fortrinnsvis av rustfritt stål, med mål som angitt i figur 16. Framsiden 
av kammeret har et flammesikkert observasjonsvindu, som kan dekke hele framsiden, og som kan være 
konstruert som et tilgangspanel.

 Bunnen av forbrenningskammeret har luftehull, og toppen har en avluftingssprekk hele veien rundt. 
Forbrenningskammeret plasseres på fire føtter, 10 mm høye.

 Kammeret han ha et hull i den ene enden, der prøveholderen med prøven kan føres inn; i motsatt ende finnes 
et hull for gasstilførselsslangen. Smeltet materiale blir samlet opp i en skål (se figur 17) som plasseres i 
bunnen av kammeret mellom luftehullene, slik at ingen av hullene dekkes.

 

Figur 15 – Eksempel på forbrenningskammer med prøveholder og dryppskål
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Figur 16 – Eksempel på forbrenningskammer

Figur 17 – Vanlig dryppskål

10.4.2. Prøveholder som består av to U-formede metallplater eller rammer av korrosjonsbestandig materiale. 
Målene er angitt i figur 18.

 Den nederste platen er utstyrt med tapper, og den øverste med hull som passer til disse, for å sikre at 
prøven holdes på plass. Tappene fungerer også som målepunkter for begynnelsen og slutten på den brente 
strekningen.

 Varmebestandig ståltråd på 0,25 mm i diameter blir brukt som støtte ved at den strekkes over bunnen på den 
U-formede rammen med 25 mm mellomrom (se figur 19).
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Figur 18 – Eksempel på prøveholder

 

Figur 19 – Eksempel på del av nedre U-ramme som er utformet for ståltrådstøtte

 Planet for undersiden av prøvene skal ligge 178 mm over bunnplaten. Avstanden mellom forkanten av 
prøveholderen og enden på forbrenningskammeret skal være 22 mm; avstanden mellom de langsgående 
sidene til prøveholderen og kammeret skal være 50 mm (alle innvendige mål). (Se figur 15 og 16.)

10.4.3. Gassbrenner. En liten tennkilde kommer fra en Bunsen-brenner med en innvendig diameter på 9,5 mm. Den 
plasseres slik i forbrenningskammeret at munnstykkets midtpunkt er 19 mm under sentrum av nederste kant 
på den åpne enden av prøven (se figur 16).

10.4.4. Prøvingsgass. Gassen som tilføres brenneren, skal ha en brennverdi på ca. 38 MJ/m3 (for eksempel 
naturgass).

10.4.5. Metallkam med en lengde på minst 110 mm og med sju eller åtte jevne, avrundede tenner per 25 mm.

10.4.6. Stoppeklokke med en nøyaktighet på 0,5 sekunder.

10.4.7. Avtrekk. Forbrenningskammeret kan være plassert i et avtrekkssystem, forutsatt at dette har et indre volum 
som er minst 20 ganger større, men ikke mer enn 110 ganger større enn kammerets volum, og forutsatt at 
ingen av avtrekkets mål (høyde, bredde eller dybde) kan være mer enn 2,5 ganger større enn noen av de to 
andre målene.
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 Før prøvingen utføres, skal den vertikale lufthastigheten gjennom avtrekket måles 100 mm foran og bak 
stedet der forbrenningskammeret skal plasseres. Lufthastigheten skal være mellom 0,10 og 0,30 m/s, for å 
unngå at eventuelle forbrenningsprodukter gir operatøren ubehag. Det er mulig å bruke et avtrekk som har 
naturlig ventilasjon og riktig lufthastighet.

10.5. Prøver

10.5.1. Form og mål

 Formen og målene på prøvene er angitt i figur 20. Tykkelsen på prøven tilsvarer tykkelsen på det produktet 
som skal prøves. Den kan ikke være over 13 mm. Når prøvetakingen tillater det, skal prøven være ensartet 
over hele lengden. Når formen og målene på produktet er slik at det ikke kan tas prøver i den størrelsen som 
er angitt, gjelder følgende minstemål:

a) prøver som har en bredde på 3-60 mm, skal ha en lengde på 356 mm. I dette tilfellet prøves materialet 
over produktets bredde,

b) prøver som har en bredde på 60-60 mm, skal ha en lengde på 138 mm. I dette tilfellet tilsvarer den 
potensielle forbrenningsstrekningen lengden på prøven, idet målingen av avstanden starter fra det 
første målepunktet,

c) prøver som har en bredde på under 60 mm og en lengde på under 356 mm, og prøver som har en bredde 
på 60-100 mm og en lengde på under 138 mm, kan ikke prøves i henhold til denne metoden; det kan 
heller ikke prøver som har en bredde på under 3 mm.

10.5.2. Prøvetaking

 Minst fem prøver skal tas fra materialet som skal prøves. For materialer med forbrenningshastigheter som 
avviker fra materialretningen (fastsatt ved innledende prøving), skal de fem (eller flere) prøvene tas og 
plasseres i prøvingsutstyret på en slik måte at den høyeste forbrenningshastigheten blir målt. Når materialet 
leveres i faste bredder, skal det skjæres ut en lengde på minst 500 mm som dekker hele bredden. Fra dette 
stykket tas det så ut prøver ved punkter som ligger like langt fra hverandre og ikke nærmere kanten av 
materialet enn 100 mm.

 Prøvene skal tas på samme måte fra ferdige produkter dersom formen på produktet tillater det. Dersom 
tykkelsen på produktet er over 13 mm, skal denne reduseres til 13 mm ved en mekanisk prosess som utføres 
på den siden som ikke skal vende mot innsiden av førerhuset.

 Sammensatte materialer (se nr. 10.2.2) skal prøves som om de var ett materiale.

 Når det gjelder materialer som består av flere lag med ulik sammensetning, og som ikke betraktes som 
sammensatte materialer, skal alle lagene i en dybde på 13 mm fra overflaten som vender mot innsiden av 
førerhuset, prøves hver for seg.

 
Figur 20 – Prøve

10.5.3. Kondisjonering

 Prøvene skal kondisjoneres i minst 24 timer, men ikke mer enn sju dager, ved en temperatur på 23 ± 2 °C 
og en relativ fuktighet på 50 ± 5 %, og oppbevares under slike forhold til umiddelbart før prøving.
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10.6. Framgangsmåte

10.6.1. Plasser prøver med loede eller lodne overflater på et flatt underlag og gre to ganger mot luven med kammen 
(10.4.5).

10.6.2. Plasser prøven i prøveholderen (10.4.2) slik at den utsatte siden vender nedover mot flammen.

10.6.3. Reguler gassflammen til en høyde på 30 mm med merket inne i forbrenningskammeret som mål, mens 
luftinntaket til brenneren er lukket. Flammen skal brenne i minst ett minutt før første prøving starter, slik at 
den stabiliseres.

10.6.4. Skyv prøveholderen inn i forbrenningskammeret slik at enden på prøven utsettes for flammen, og slå av 
gasstilførselen etter 15 sekunder.

10.6.5. Målingen av forbrenningstid starter i det øyeblikket foten av flammen passerer det første målepunktet. 
Observer hvordan flammen sprer seg på den siden (over- eller undersiden) som brenner raskest.

10.6.6. Måling av forbrenningstid avsluttes når flammen har kommet til det siste målepunktet, eller når flammen 
slokner før den når dette punktet. Dersom flammen ikke når det siste målepunktet, måles den brente 
strekningen opp til det punktet der flammen sloknet. Den brente strekningen er den delen av prøven som er 
ødelagt, på overflaten eller innsiden, av forbrenning.

10.6.7. Dersom prøven ikke antennes eller ikke fortsetter å brenne etter at brenneren er slokket, eller dersom 
flammen slokner før den når det første målepunktet, slik at det ikke blir målt noen forbrenningstid, skal det 
noteres i prøvingsrapporten at forbrenningshastigheten er 0 mm/minutt.

10.6.8. Når det utføres en serie prøvinger eller gjentatte prøvinger, må det, før prøvingen starter, kontrolleres at 
temperaturen i forbrenningskammeret og prøveholderen ikke overstiger 30 °C.

10.7. Beregning

 Forbrenningshastigheten, B, i millimeter per minutt, er gitt ved formelen:

 B = (s/t) × 60

 der:

s er den brente strekningen i millimeter, og

t er tiden, i sekunder, det tar å brenne strekningen s.

10.8. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

10.9. Tolking av resultatene

 Plastbelagt sikkerhetsglass (2.3) og sikkerhetsrute av pleksiglass (2.4) anses som tilfredsstillende med 
hensyn til branntekniske egenskaper (brannmotstand) dersom forbrenningshastigheten ikke overstiger 250 
mm/minutt.

11. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

11.1. Kjemiske agenser som skal brukes

11.1.1. Såpeløsning uten slipemiddel: 1 vektprosent kaliumoleat i avionisert vann.

11.1.2. Vinduspussemiddel: vandig løsning av 2-propanol og dipropylenglykolmonometyleter, hver med en 
konsentrasjon på 5-10 vektprosent, og av ammoniumhydroksid med en konsentrasjon på 1-5 vektprosent.
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11.1.3. Ufortynnet denaturert sprit: en volumdel metanol i ti volumdeler etanol.

11.1.4. Referansebensin: blanding av 50 volumprosent toluen, 30 volumprosent 2,2,4-trimetylpentan, 15 volum-
prosent 2,4,4-trimetyl-1-pentan og 5 volumprosent etanol.

11.1.5. Referanseparafin: blanding av 50 volumprosent n-oktan og 50 volumprosent n-dekan.

11.2. Prøvingsmetode

 To prøvelegemer på 180 × 25 mm skal begge prøves med de kjemiske agensene som er fastsatt i nr. 11.1, og 
et nytt prøvelegeme skal brukes for hver prøving og hvert produkt. Etter hver prøving skal prøvelegemene 
rengjøres i samsvar med produsentens anvisninger, og deretter kondisjoneres i 48 timer ved en temperatur 
på 23 ± 2 °C og en relativ fuktighet på 50 ± 5 %. Disse forholdene skal være konstante under prøvingene. 
Prøvelegemene skal nedsenkes fullstendig i prøvingsvæsken i ett minutt, og deretter skal de tas ut og straks 
tørkes med en (ren) absorberende bomullsklut.

11.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på plastmellomlaget eller plastbelegget 1 2

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

11.4. Tolking av resultatene

11.4.1. Prøvingen av bestandighet mot kjemiske agenser anses å ha gitt et positivt resultat dersom prøvelegemene 
ikke er blitt mykere eller klebrige, dersom overflaten ikke har sprekker og dersom gjennomsiktigheten ikke 
er tydelig redusert.

11.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til bestandighet mot kjemiske agenser dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

11.4.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

11.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

________
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VEDLEGG III D

Frontruter av herdet glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av herdet glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av herdet glass anses å tilhøre én av to grupper med hensyn til prøvingene av fragmentering og 
mekaniske egenskaper, dvs..:

1.1.2.1 flate frontruter og

1.1.2.2 krumme frontruter,

1.1.3. tykkelseskategorien for nominell tykkelse «e» (en produksjonstoleranse på ± 0,2 mm tillates):

— kategori I: e ≤ 4,5 mm

— kategori II: 4,5 mm < e ≤ 5,5 mm

— kategori III: 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm

— kategori IV: 6,5 mm < e

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (fargeløst eller tonet),

1.2.3. med eller uten innebygde ledere,

1.2.4. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. FRAGMENTERINGSPRØVING

2.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

1.1.2. Bare materialets art er aktuelt.

2.1.2. Floatglass og maskinglass anses å ha samme problemindeks.

2.1.3. Fragmenteringsprøvingen må gjentas dersom en i produksjonen går over fra speilglass til floatglass eller 
maskinglass, og omvendt.

2.1.4. Prøvingene må gjentas dersom andre antiblendingsbånd enn malte bånd er benyttet.

2.2. Antall prøver

 Prøving skal utføres på seks prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og seks prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
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2.3. Ulike glass-soner

 En frontrute av herdet glass skal inneholde to hovedsoner, FI og FII. Den kan også omfatte en mellomsone, 
FIII.

 Disse sonene er definert på følgende måte:

2.3.1. sone FI: ytre sone med fin fragmentering, den skal være minst 7 cm bred og gå rundt hele kanten på 
frontruten, med en 2 cm bred kant ytterst som ikke skal tas med i vurderingen,

2.3.2. sone FII: siktsone med varierende fragmentering, som alltid omfatter en rektangulær del som er minst 
20 cm høy og 50 cm lang.

2.3.2.1. Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av 
referansepunktet.

2.3.2.2. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå referansepunktet, skal posisjonen til siktsonen angis i 
prøvingsrapporten.

2.3.2.3. Høyden til rektangelet nevnt ovenfor, kan reduseres til 15 cm for frontruter som er under 44 cm høye.

2.3.3. sone FIII: mellomsone, som ikke kan være mer enn 5 cm bred, og som ligger mellom sone FI og FII.

2.4. Prøvingsmetode

 Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

2.5. Slagpunkt (se vedlegg III N, figur 2)

2.5.1. Slagpunktene velges ut på følgende måte:

 punkt 1: i den sentrale delen av sone FII i et område med høy eller lav spenning,

 punkt 2: i sone FIII, så nært som mulig det vertikale symmetriplanet i sone FII,

 punkt 3 og 3′: 3 cm fra kanten til en av medianene i prøven; dersom det finnes et tangmerke, skal ett av 
bruddpunktene ligge nær kanten med tangmerket og det andre nær den motsatte kanten,

 punkt 4: stedet der krumningsradien er minst på den lengste medianen,

 punkt 5: 3 cm fra prøvekanten på stedet der krumningsradien til kanten er minst, enten på høyre eller 
venstre side.

2.5.2. En fragmenteringsprøving utføres på hvert av punktene 1, 2, 3, 3′, 4 og 5.

2.6. Tolking av resultatene

2.6.1. En prøving anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom fragmenteringen oppfyller alle vilkårene angitt 
i nr. 2.6.1.1, 2.6.1.2 og 2.6.1.3 nedenfor.

2.6.1.1. Sone FI

2.6.1.1.1. Antallet fragmenter i et kvadrat på 5 × 5 cm er ikke under 40 eller over 350, men det er likevel akseptabelt 
med færre enn 40 dersom antallet fragmenter i et kvadrat på 10 × 10 cm som inneholder kvadratet på 5 × 
5 cm, ikke er mindre enn 160.

2.6.1.1.2. Når det gjelder regelen ovenfor, teller et fragment som strekker seg utover en kvadratside, som et halvt 
fragment.

2.6.1.1.3. Fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen 
representerer rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet.



Nr. 64/76 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.6.1.1.4. Det tillates høyst tre fragmenter som dekker et område større enn 3 cm2. To av disse fragmentene kan ikke 
ligge innenfor samme sirkel med en diameter på 10 cm.

2.6.1.1.5. Avlange fragmenter kan tillates forutsatt at ytterkantene ikke er knivskarpe, og at lengden ikke er over 
7,5 cm, med unntak av det som er fastsatt i nr. 2.6.2.2 nedenfor. Dersom disse avlange fragmentene strekker 
seg helt til kanten av glasset, skal de ikke danne en vinkel med det som er større enn 45°.

2.6.1.2. Sone FII

2.6.1.2.1. Den gjenværende sikten etter knusing kontrolleres i det rektangulære området definert i nr. 2.3.2. I dette 
rektangelet skal ikke den totale flaten til fragmenter som er på mer enn 2 cm2, utgjøre mer enn 15 % 
av rektangelets flateinnhold, men når det gjelder frontruter som er under 44 cm høye , eller som har en 
monteringsvinkel på under 15° i forhold til vertikalen, skal siktprosenten være minst 10 % av det tilsvarende 
rektangelet.

2.6.1.2.2. Ikke noe fragment kan ha en flate som er større enn 16 cm2, med unntak av det forholdet som er beskrevet 
i nr. 2.6.2.2.

2.6.1.2.3. Innenfor en radius på 10 cm fra slagpunktet, men bare i den delen av sirkelen som ligger i sone FII, tillates 
tre fragmenter med en flate større enn 16 cm2, men mindre enn 25 cm2.

2.6.1.2.4. Fragmentene skal være tilnærmet regulære i formen og uten spisser av typen beskrevet i nr. 2.6.1.2.4.1. Det 
tillates imidlertid ikke mer enn ti irregulære fragmenter i et hvilket som helst rektangel på 50 × 20 cm, og 
ikke mer enn 25 på hele overflaten til frontruten.

 Ikke noe slikt fragment må inneholde en spiss som er mer enn 35 mm lang, målt i samsvar med nr. 2.6.1.2.4.1.

2.6.1.2.4.1. Et fragment anses å være et irregulært fragment dersom det ikke kan plasseres innenfor en sirkel på 40 mm 
i diameter, dersom det har minst én spiss som er mer enn 15 mm lang når den måles fra toppen av spissen 
og til den delen som har en bredde lik glasstykkelsen, og dersom det har én eller flere spisser med en 
toppvinkel som er mindre enn 40°.

2.6.1.2.5. Fragmenter med avlang form tillates i hele sone FII, forutsatt at de ikke er mer enn 10 cm lange, med unntak 
av det forholdet som er beskrevet i nr. 2.6.2.2.

2.6.1.3. Sone FIII

 Fragmentering i denne sonen skal ha egenskaper som ligger mellom de egenskapene som tillates for 
fragmenteringen i de to tilstøtende sonene (FI og FII).

2.6.2. En frontrute som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
fragmentering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

2.6.2.1 når alle prøvinger utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,

2.6.2.2 når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende 
resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:

 sone FI: ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 7,5 og 15 cm lange,

 sone FII: ikke mer enn tre fragmenter med et areal på mellom 16 og 20 cm2 utenfor en sirkel med en radius 
på 10 cm med midtpunkt i slagpunktet,

 sone FIII: ikke mer enn fire fragmenter som er mellom 10 og 17,5 cm lange,

 og prøvingen deretter er gjentatt på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik 
som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.

2.6.2.3 når to prøvinger blant alle prøvingene utført med de slagpunktene som er definert i nr. 2.5.1, har gitt et 
utilfredsstillende resultat, men avvikene går ikke utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere 
serie med prøvinger utført på et nytt sett prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to 
prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.

2.6.3. Dersom de ovennevnte avvikene påvises, skal de noteres i prøvingsrapporten, og fotografier av de aktuelle 
delene av frontruten skal legges ved rapporten.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøver

3.2.1. For hver gruppe av frontruter av herdet glass skal det utføres prøving på fire prøver som tilnærmet omfatter 
minste tilgjengelige areal, og fire prøver som tilnærmet omfatter største tilgjengelige areal, og alle de åtte 
prøvene skal være av samme type som de som ble valgt ut til fragmenteringsprøving (se nr. 2.2).

3.2.2. Alternativt kan laboratoriet som utfører prøvingene, bestemme at seks prøvelegemer i størrelsen (1100 × 
500 mm) + 5/– 2 mm for hver tykkelseskategori av frontruter skal prøves dersom de finner dette nødvendig.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m (+ 0/– 5 mm).

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom frontruten eller prøvelegemet knuses.

3.4.2. Et sett med prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

3.4.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

________
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VEDLEGG III E

Ruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter(17)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av ensartet herdet glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én 
av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. herdingsprosessens art (termisk eller kjemisk),

1.1.3. formkategori; det skilles mellom to kategorier:

1.1.3.1 flate glassruter,

1.1.3.2 flate og krumme glassruter,

1.1.4. tykkelseskategorien for nominell tykkelse «e» (en produksjonstoleranse på ± 0,2 mm tillates):

— kategori I: e ≤ 3,5 mm

— kategori II: 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm

— kategori III: 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm

— kategori IV: 6,5 mm < e

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (fargeløst eller tonet),

1.2.3. med eller uten innebygde ledere,

2. FRAGMENTERINGSPRØVING

2.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks

Speilglass 2

Floatglass 1

Maskinglass 1

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

2.2. Utvelging av prøver

2.2.1. Prøver fra hver formkategori og fra hver tykkelseskategori som er vanskelige å framstille, velges ut i 
henhold til følgende prøvingskriterier:

2.2.1.1 for flate glassruter, to sett med prøver som tilsvarer:

2.2.1.1.1. største tilgjengelige areal,

(17) Denne typen ensartet herdet glass kan også brukes i frontruter til traktorer.
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2.2.1.1.2. den minste vinkelen mellom to tilstøtende sider,

2.2.1.2 for flate og krumme glassruter, tre sett med prøver som tilsvarer:

2.2.1.2.1. største tilgjengelige areal,

2.2.1.2.2. den minste vinkelen mellom to tilstøtende sider,

2.2.1.2.3. største segmenthøyde.

2.2.2. Prøvinger utført på prøver som tilsvarer det største området, S, anses å gjelde for ethvert annet område som 
er mindre enn S + 5 %.

2.2.3. Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er mindre enn 30°, skal prøvingene gjelde for alle 
produserte glassruter med en vinkel større enn γ – 5°.

 Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er større enn eller lik 30°, skal prøvingene gjelde for 
alle produserte glassruter med en vinkel større enn eller lik 30°.

2.2.4. Dersom segmenthøyden, h, for de innleverte prøvene er større enn 100 mm, skal prøvingene gjelde for alle 
produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre h + 30 mm.

 Dersom segmenthøyden for de innleverte prøvene er mindre enn eller lik 100 mm, skal prøvingene gjelde 
for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre enn eller lik 100 mm.

2.3. Antall prøver per sett

 Antall prøver i hver gruppe skal være som følger, i henhold til formkategorien definert i nr. 1.1.3 ovenfor:

Type glassrute Antall prøver

Flate (to sett) 4

Flate og krumme (tre sett) 5

2.4. Prøvingsmetode

2.4.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

2.5. Slagpunkt (se vedlegg III N, figur 3)

2.5.1. For flate glassruter og krumme glassruter skal slagpunktene som er vist henholdsvis i figur 3a og 3b i 
vedlegg III N og i figur 3c i vedlegg III N, være som følger:

 punkt 1: 3 cm fra kanten av glassruten i den delen der kantens krumningsradius er minst,

 punkt 2: 3 cm fra kanten på en av medianene; dersom en av sidene til glassruten har et tangmerke, skal 
denne velges,

 punkt 3: i glassrutens geometriske midtpunkt,

 punkt 4: gjelder bare krumme glassruter: punktet skal velges på den største medianen i den delen av ruten 
der krumningsradien er minst.

2.5.2. Det utføres bare én prøving på hvert av de fastsatte slagpunktene.

2.6. Tolking av resultatene

2.6.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom fragmenteringen oppfyller følgende vilkår:

2.6.1.1 antall fragmenter i et hvilket som helst kvadrat på 5 × 5 cm2 er ikke under 40 eller over 400, eller dersom 
glasset ikke er tykkere enn 3,5 mm, ikke over 450,
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2.6.1.2. når det gjelder regelen ovenfor, teller et fragment som strekker seg utover en kvadratside, som et halvt 
fragment,

2.6.1.3. fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen representerer 
rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet,

2.6.1.4. det tillates ikke fragmenter som har en flate på over 3 cm2, med unntak for de delene som er definert i 
nr. 2.6.1.3,

2.6.1.5. noen få fragmenter med avlang form kan tillates, forutsatt at:

– kantene ikke er knivskarpe,

– dersom de strekker seg helt til kanten av glasset, danner de ikke en vinkel med kanten som er større enn 
45°,

 lengden, med mindre  nr. 2.6.2.2 nedenfor gjelder, ikke overstiger 7,5 cm.

2.6.2. Et sett med prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
fragmentering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

2.6.2.1 når alle prøvinger som er utført med slagpunktene definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,

2.6.2.2 når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende 
resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:

– ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 6 og 7,5 cm lange,

– ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 7,5 og 10 cm lange,

 og prøvingen deretter gjentas på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik 
som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.

2.6.2.3. Når to prøvinger blant alle prøvingene som er utført med slagpunktene definert i nr. 2.5.1, har gitt et 
utilfredsstillende resultat, men avvikene går ikke utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere 
serie med prøvinger utført på et nytt sett prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to 
prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.

2.6.3. Dersom de ovennevnte avvikene påvises, skal de noteres i prøvingsrapporten, og fotografier av de aktuelle 
delene av glassruten skal legges ved rapporten.

3. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

3.1. Prøving med kule på 227 g

3.1.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks Farge Problemindeks

Speilglass 2 fargeløst 1

Floatglass 1 tonet 2

Maskinglass 1

 De andre sekundæregenskapene (med eller uten innebygde ledere) er ikke aktuelle.

3.1.2. Antall prøvelegemer

 Seks prøvelegemer for hver tykkelseskategori definert i nr. 1.1.4 ovenfor, skal prøves.

3.1.3. Prøvingsmetode

3.1.3.1. Prøvingsmetoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.
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3.1.3.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er angitt i tabellen nedenfor ut fra 
tykkelsen på glassruten:

Nominell tykkelse på glassruten (e) Fallhøyde

e ≤ 3,5 mm 2,0 m + 5 / – 0 mm

3,5 mm < e 2,5 m + 5 / – 0 mm

3.1.4. Tolking av resultatene

3.1.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom prøvelegemet ikke knuses.

3.1.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til mekanisk motstandsevne dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

3.1.4.2.1. ikke mer enn én prøving har gitt utilfredsstillende resultat,

3.1.4.2.2. når to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultater, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
med seks prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

4.1. Lystransmisjon

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for ensartet herdede 
glassruter eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III F

Frontruter av vanlig laminert glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst 
én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk 
motstandsevne og miljømessige egenskaper,

1.1.3. antall lag med glass,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall 
lag med glass i frontruten) over eller under nominell verdi,

1.1.5. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.6. mellomlagets eller mellomlagenes art og type (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).

1.2 Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av vanlig laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt 
(nr. 3.2) og prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra eksisterende 
frontruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal prøvelegemene være klart 
representative for de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Slagprøving med hodevekt på en hel frontrute

3.2.1. Antall prøver

 Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
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3.2.2. Prøvingsmetode

3.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.

3.2.2.2. Fallhøyden skal være 1,5 m + 0/– 5 mm.

3.2.3. Tolking av resultatene

3.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.2.3.1.1. prøven blir knust slik at det oppstår flere sirkulære sprekker sentrert omtrent ved slagpunktet, og sprekkene 
nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,

3.2.3.1.2. glasslagene skal fortsatt henge 1.4.med mellomlaget av plastmateriale. Utenfor en sirkel på 60 mm i 
diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delamineringer i en bredde på under 4 mm, på hver side 
av sprekken.

3.2.3.1.3. På slagpunktsiden:

3.2.3.1.3.1. skal mellomlaget ikke blottlegges over et område større enn 20 cm2,

3.2.3.1.3.2. tillates det en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm.

3.2.3.2. Et sett med prøver som er innlevert til godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving 
med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

3.3. Slagprøving med hodevekt på flate prøvelegemer

3.3.1. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm prøves.

3.3.2. Prøvingsmetode

3.3.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.1 i vedlegg III C.

3.3.2.2. Fallhøyden skal være 4 m (+ 25/– 0 mm).

3.3.3. Tolking av resultatene

3.3.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.3.3.1.1. prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.3.3.1.2. det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom prøvelegemet,

3.3.3.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.3.3.2 et sett med prøvelegemer som er innlevert til godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.3.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.3.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
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4. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.2. Prøving med kule på 2260 g

4.2.1. Antall prøvelegemer

 Seks kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.

4.2.2. Prøvingsmetode

4.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.2 i vedlegg III C.

4.2.2.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) skal være 4 m + 25/– 0 mm.

4.2.3. Tolking av resultatene

4.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom kulen ikke går gjennom glasset innen fem 
sekunder etter slagøyeblikket.

4.2.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til prøvingen med kule på 2260 g, dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

4.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

4.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4.3. Prøving med kule på 227 g

4.3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.3.2. Antall prøvelegemer

 20 kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.

4.3.3. Prøvingsmetode

4.3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C. Ti prøvelegemer skal prøves ved en temperatur 
på +40 ± 2 °C, og ti ved en temperatur på –20 ± 2 °C.

4.3.3.2. Fallhøyden for de ulike tykkelseskategoriene og vekten på løsnede fragmenter er angitt i tabellen nedenfor:

Tykkelse på  
prøvelegemet

+40 °C –20 °C

Fallhøyde Største tillatte 
fragmentmasse Fallhøyde Største tillatte 

fragmentmasse

mm m (*) g m (*) g

e ≤ 4,5 9 12 8,5 12

4,5 < e ≤ 5,5 10 15 9 15

5,5 < e ≤ 6,5 11 20 9,5 20

e > 6,5 12 25 10 25

(*) Det tillates en toleranse på + 25/– 0 mm når det gjelder fallhøyde.
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4.3.4. Tolking av resultatene

4.3.4.1 Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

– kulen går ikke gjennom prøvelegemet,

– prøvelegemet knuses ikke i flere biter,

– dersom mellomlaget ikke har rifter, skal vekten av fragmentene som har løsnet fra motsatt glasside av 
slagpunktet, ikke overstige verdiene angitt i nr. 4.3.3.2.

4.3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til prøvingen med kule på 227 g, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.3.4.2.1. minst åtte prøvinger ved hver prøvingstemperatur gir tilfredsstillende resultat, eller

4.3.4.2.2. etter at mer enn to prøvinger ved hver prøvingstemperatur har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie 
med prøvinger utføres på et nytt sett prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III C får anvendelse, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.

5.1.2. Tolking av resultatene

 Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til slitasjebestandighet dersom lysspredningen 
som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

5.3.1. Generelle krav

 Denne prøvingen utføres bare dersom laboratoriet anser den nødvendig ut fra de opplysningene det har om 
mellomlaget.

5.3.2. Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

_________
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VEDLEGG III G

Ruter av laminert glass som ikke er frontruter(24)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av laminert glass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det 
gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. tykkelseskategori for nominell tykkelse «e» med en tillatt produksjonstoleranse på ±0,2n mm (der n er 
antall lag med glass i ruten):

— kategori I: e ≤ 5,5 mm,

— kategori II: 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm,

— kategori III: 6,5 mm < e

1.1.3. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.4. mellomlagets eller mellomlagenes art og type, f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale,

1.1.5. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett av glasslagene.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

2.  ALLMENT

2.1. Når det gjelder ruter av laminert glass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer 
som enten er skåret ut fra eksisterende glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge 
tilfellene skal prøvelegemene være klart representative for de serieproduserte glassrutene det søkes om 
typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene av laminert glass oppbevares i minst fire timer ved en temperatur 
på 23 ± 2 °C. Prøvingene skal utføres på prøvelegemene så snart de er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

2.3. Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning 
av deler, har samme sammensetning som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg III F, III H or III I.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 25/– 0 mm) prøves.

(24) Denne typen laminert glass kan også brukes i frontruter til traktorer.



22.10.2015 Nr. 64/87EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m + 0/– 5 mm. Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til 
frontruter i traktorer.

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.1.1. prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.4.1.2. det tillates rifter i mellomlaget, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom prøvelegemet,

3.4.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. MEKANISK MOTSTANDSEVNE – PRØVING MED KULE PÅ 227 G

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.2. Antall prøvelegemer

 Fire flate kvadratiske prøvelegemer på 300 mm x 300 mm (+ 10/– 0 mm) prøves.

4.3. Prøvingsmetode

4.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.

4.3.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er en funksjon av den nominelle 
tykkelsen, som angitt i tabellen nedenfor:

Nominell tykkelse Fallhøyde

e ≤ 5,5 mm 5 m

+25 mm/–0 mm5,5 mm ≤ e ≤ 6,5 mm 6 m

6,5 mm ≤ e 7 m

4.4. Tolking av resultatene

4.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

– kulen går ikke gjennom prøvelegemet,

– prøvelegemet knuses ikke i flere biter,

– totalvekten av de få fragmentene som har løsnet fra den motsatte siden av slagpunktet, ikke overstiger 
15 g.
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4.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til mekanisk motstandsevne dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.4.2.1 alle prøvinger har gitt tilfredsstillende resultater, eller

4.4.2.2 etter at høyst to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt 
sett prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III C får anvendelse, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.

5.2.1. Tolking av resultatene

 Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til slitasjebestandighet dersom lysspredningen 
som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

5.3.1. Generelle krav

 Denne prøvingen utføres bare dersom laboratoriet anser den nødvendig ut fra de opplysningene det har om 
mellomlaget.

5.3.2. Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

5.4.1. Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

6.1. Lystransmisjon

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for andre glassruter enn 
frontruter, eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III H

Frontruter av forsterket laminert glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder 
minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av fragmentering, 
mekanisk motstandsevne og miljømessige egenskaper,

1.1.3. antall lag med glass,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall 
lag med glass i frontruten) over og under nominell verdi,

1.1.5. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett eller flere av glasslagene,

1.1.6. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.7. mellomlagets eller mellomlagenes art og type (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av forsterket laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med 
hodevekt på en hel frontrute og prøving av optiske egenskaper på prøver og/eller flate prøvelegemer 
som er laget spesielt for dette formålet. Prøvelegemene skal imidlertid være klart representative for de 
serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene eller prøvene er tatt ut av kammeret 
de har vært oppbevart i.

3. PÅKREVDE PRØVINGER

 Følgende prøvinger skal utføres på frontruter av forsterket laminert glass:

3.1. prøvingene foreskrevet for frontruter av vanlig laminert glass i vedlegg III F,

3.2. fragmenteringsprøvingen beskrevet i nr. 4 nedenfor.
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4. FRAGMENTERINGSPRØVING

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks

Speilglass 2

Floatglass 1

Maskinglass 1

4.2. Antall prøvelegemer eller prøver

 Ett prøvelegeme som måler 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm), eller én prøve for hvert slagpunkt, skal prøves.

4.3. Prøvingsmetode

 Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

4.4. Slagpunkt(er)

 Kulen skal treffe glassruten på hvert av de ytre forsterkede lagene i midten av prøvelegemet eller prøven.

4.5. Tolking av resultatene

4.5.1. For hvert slagpunkt anses fragmenteringsprøvingen å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom den samlede 
flaten til fragmenter på 2 cm2 eller over, som ligger innenfor et rektangel som definert i nr. 2.3.2 i vedlegg III 
D, ikke utgjør mer enn 15 % av flaten til rektangelet.

4.5.1.1. Når det gjelder en prøve:

4.5.1.1.1. Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av 
referansepunktet, som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF.

4.5.1.1.2. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå referansepunktet, skal posisjonen til siktsonen angis i 
prøvingsrapporten.

4.5.1.1.3. Rektangelets høyde kan reduseres til 15 cm dersom frontrutene er under 44 cm hye, eller dersom 
monteringsvinkelen er mindre enn 15° fra vertikalen; siktprosenten skal være minst 10 % av flaten til det 
tilsvarende rektangelet.

4.5.1.2. Når det gjelder prøvelegemer, skal rektangelets midtpunkt ligge på den største aksen til prøvelegemet og 
450 mm fra en av kantene.

4.5.2. Den eller de prøvelegemene eller prøvene som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til fragmentering dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.5.2.1. prøvingen gir et tilfredsstillende resultat for hvert slagpunkt, eller

4.5.2.2 etter at prøvingen er gjentatt på et nytt sett med fire prøvelegemer, og på hvert slagpunkt der prøvingen 
opprinnelig gav utilfredsstillende resultater, gir alle de fire nye prøvingene som utføres på de samme 
slagpunktene, tilfredsstillende resultater.

________
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VEDLEGG III I

Ruter av sikkerhetsglass som er plastbelagt på innsiden

1. Sikkerhetsglass, som definert i vedlegg III D-III H, skal dersom det er belagt med plastmateriale på 
innsiden, skal i tillegg til å oppfylle kravene i de enkelte vedleggene, også oppfylle følgende krav.

2. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT SLITASJE

2.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Plastbelegget skal prøves i 100 omganger i samsvar med kravene i nr. 4 i vedlegg III C.

2.2. Tolking av resultatene

 Plastbelegget anses som tilfredsstillende med hensyn til  slitasjebestandighet dersom lysspredningen som 
slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 4 %.

3. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT FUKTIGHET

3.1. Herdet sikkerhetsglass med plastbelegg skal prøves med hensyn til bestandighet mot fuktighet.

3.2. Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

4. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT TEMPERATURSVINGNINGER

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

5. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

6. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III J

Frontruter av pleksiglass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre en gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk motstandsevne, 
miljømessige egenskaper, bestandighet mot temperatursvingninger og bestandighet mot kjemiske agenser,

1.1.3. antall lag med plast,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2 mm,

1.1.5. den nominelle tykkelsen på glasslaget,

1.1.6. den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,

1.1.7. arten og typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre 
plastmaterialer), og plastlaget på innsiden,

1.1.8. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på glassruten.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av pleksiglass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt (3.2) og 
prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra eksisterende frontruter, eller 
som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal prøvelegemene være klart representative for 
de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.
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3.2. Slagprøving med hodevekt på en hel frontrute

3.2.1. Antall prøver

 Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.

3.2.2. Prøvingsmetode

3.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.

3.2.2.2. Fallhøyden skal være 1,50 m (+ 0/– 5 mm).

3.2.3. Tolking av resultatene

3.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.2.3.1.1. glasslaget blir knust slik at det oppstår flere sirkulære sprekker sentrert omtrent ved slagpunktet, og 
sprekkene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,

3.2.3.1.2. glasslaget henger fortsatt sammen med mellomlaget av plastmateriale. Utenfor en sirkel på 60 mm i 
diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delamineringer i en bredde på under 4 mm, på hver side 
av sprekken.

3.2.3.1.3. det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm på slagsiden.

3.2.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

3.3. Slagprøving med hodevekt på flate prøvelegemer

3.3.1. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) prøves.

3.3.2. Prøvingsmetode

3.3.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.1 i vedlegg III C.

3.3.2.2. Fallhøyden skal være 4 m (+ 25/– 0 mm).

3.3.3. Tolking av resultatene

3.3.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.3.3.1.1. glasslaget gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.3.3.1.2. det tillates rifter i mellomlaget, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom prøvelegemet,

3.3.3.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.3.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.3.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.3.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
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4. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

4.1. Problemindekser, prøvingsmetode og tolking av resultatene

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III F får anvendelse.

4.2. Det tredje kravet fastsatt i nr. 4.3.4.1 i vedlegg III F er imidlertid ikke relevant.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Prøving av bestandighet mot slitasje på utsiden

5.1.1.1. Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III F får anvendelse.

5.1.2. Prøving av bestandighet mot slitasje på innsiden

5.1.2.1. Kravene i nr. 2 i vedlegg III I får anvendelse.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

5.5. Prøving av bestandighet mot temperatursvingninger

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

7. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III K

Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter (25)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det 
gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. tykkelseskategorien som gjelder for den nominelle tykkelsen «e», med en tillatt produksjonstoleranse på 
± 0,2:

— kategori I: e ≤ 3,5 mm

— kategori II: 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm

— kategori III: 4,5 mm < e

1.1.3. den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,

1.1.4. den nominelle tykkelsen på glassruten,

1.1.5. typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre plastmaterialer), og 
plastlaget på innsiden,

1.1.6. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på glasslaget.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer som 
enten er skåret ut fra vanlige glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal 
prøvelegemene være klart representative for serieproduserte glassrutene det søkes om typegodkjenning av 
deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene av pleksiglass oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 
± 2 °C. Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har 
vært oppbevart i.

2.3. Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning 
av deler, har samme sammensetning som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg III J.

(25) Denne typen rute av pleksiglass kan også brukes til frontruter på traktorer.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) prøves.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m + 0/– 5 mm. (Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til 
frontruter i traktorer.)

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.1.1. glasslaget knuses slik at det oppstår flere sprekker,

3.4.1.2. det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom prøvelegemet,

3.4.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. MEKANISK MOTSTANDSEVNE – PRØVING MED KULE PÅ 227 G

4.1. Kravene i nr. 4 i vedlegg III G får anvendelse, med unntak av tabellen i nr. 4.3.2, som erstattes av:

Nominell tykkelse Fallhøyde

e ≤ 3,5 mm 5 m

+ 25/– 0 mm3,5 mm < e ≤ 4,5 mm 6 m

e > 4,5 mm 7 m

4.2. Kravet i tredje strekpunkt i nr. 4.4.1 i vedlegg III G er imidlertid ikke relevant.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Prøving av bestandighet mot slitasje på utsiden

 Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III G får anvendelse.
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5.1.2. Prøving av bestandighet mot slitasje på innsiden

 Kravene i nr. 2,1 i vedlegg III I får anvendelse.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

5.5. Prøving av bestandighet mot temperatursvingninger

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for glassruter eller 
glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

7. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III L

Enheter av dobbelt glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Enheter av dobbelt glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. sammensetningen av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk),

1.1.3. type for hver glassrute i sammensetningen som definert i nr. 1 i vedlegg III E, III G eller III K,

1.1.4. den nominelle bredden på mellomrommet mellom de to glassrutene,

1.1.5. forseglingstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall).

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. Sekundæregenskapene til hver av glassrutene i sammensetningen, som definert i nr. 1.2 i vedlegg III E,  
III G eller III K.

2. ALLMENT

2.1. Hver av glassrutene i sammensetningen som utgjør enheten av dobbelt glass, skal enten typegodkjennes 
eller være i henhold til kravene i det relevante vedlegget (III E, III G eller III K).

2.2. Prøvinger utført på enheter av dobbelt glass med en nominell bredde «e» på mellomrommet, vil gjelde for 
alle enheter av dobbelt glass med samme egenskaper og en nominell bredde «e» ±3 mm på mellomrommet. 
Den som søker om typegodkjenning av deler, kan likevel innlevere til prøving den prøven som har minst 
mellomrom, og den prøven som har størst mellomrom.

2.3. Når det gjelder enheter av dobbelt glass som består av minst en rute av laminert glass eller en rute av 
pleksiglass, skal prøvelegemene før prøvingen oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 
2 °C. Prøvingene skal finne sted umiddelbart etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindeks for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) skal prøves for hver tykkelseskategori av rutene 
enheten består av, og for hver mellomromstykkelse som definert i nr. 1.1.4 ovenfor.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,5 m (+ 0/– 5 mm).

3.3.3. Når det gjelder asymmetrisk dobbeltglass, skal det utføres tre prøvinger på hver side.
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3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Dobbelt glass som består av to ruter av ensartet herdet glass.

 Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom begge rutene knuses.

3.4.2. Dobbelt glass som består av to ruter av laminert glass, unntatt frontruter.

 Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. begge rutene i prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved 
slagpunktet,

3.4.2.2. det tillates rifter i mellomlagene, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom,

3.4.2.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.3. Dobbelt glass som består av en rute av ensartet herdet glass og en rute av laminert glass eller pleksiglass, 
unntatt frontruter.

 Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.3.1. ruten av herdet glass knuses,

3.4.3.2. ruten av laminert glass eller pleksiglass gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker 
omtrent ved slagpunktet,

3.4.3.3. det tillates rifter i mellomlaget/mellomlagene forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom 
prøvelegemet,

3.4.3.4. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.4. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende etter at 
slagprøving med hodevekt er utført, dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.4.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

3.4.4.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for enheter av dobbelt 
glass eller deler av enheter av dobbelt glass som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III M

Gruppering av frontruter for typegodkjenningsprøving for deler

1. Det tas hensyn til følgende egenskaper:

1.1. frontrutens tilgjengelige areal,

1.2. segmenthøyden,

1.3. krumningen.

2. En gruppe består av en tykkelseskategori.

3. Klassifiseringen utføres med utgangspunkt i tilgjengelig areal, i stigende rekkefølge. De fem største og de 
fem minste tilgjengelige arealene velges ut, og nummereres som følger:

1 for det største 1 for det minste

2 for det umiddelbart under 1 2 for det umiddelbart over 1

3 for det umiddelbart under 2 3 for det umiddelbart over 2

4 for det umiddelbart under 3 4 for det umiddelbart over 3

5 for det umiddelbart under 4 5 for det umiddelbart over 4

4. Innenfor hver av de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, nummereres segmenthøydene som følger:

1 for den største segmenthøyden,

2 for den umiddelbart lavere,

3 for den umiddelbart lavere enn foregående verdi osv.

5. Innenfor hver av de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, nummereres krumningsradiene som følger:

1 for den minste krumningsradien,

2 for den umiddelbart høyere,

3 for den umiddelbart høyere enn foregående verdi osv.

6. Numrene gitt til hver frontrute i de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, summeres.

6.1. Den frontruten blant de fem største som har lavest sum, og den frontruten blant de fem minste som har 
lavest sum, velges ut til de fullstendige prøvingene som er definert i vedlegg III D, III F, III H, III I eller  
III J.

6.2. På de andre frontrutene i de samme seriene utføres prøvingene for å kontrollere de optiske egenskapene 
som er definert i nr. 9 i vedlegg III C.

7. Noen få frontruter med parametrer for form og/eller krumningsradius som avviker vesentlig fra yttertilfellene 
i den utvalgte gruppen, kan også prøves dersom den tekniske instansen som utfører prøvingene, mener at de 
aktuelle parametrene vil kunne gi merkbare negative utslag.

8. Begrensningene for gruppen bestemmes av frontrutens tilgjengelige areal. Dersom en frontrute som er 
innlevert til typegodkjenning, har et tilgjengelig areal som faller utenfor de godkjente grensene og/eller har 
en vesentlig større segmenthøyde eller en vesentlig mindre krumningsradius, anses frontruten å være av en 
ny type, og tilleggsprøvinger skal da utføres dersom den tekniske instansen finner dette tekniske nødvendig 
ut fra de opplysningene de allerede har om produktet og materialet som er brukt.
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9. Dersom en annen frontrutemodell skulle bli produsert senere av innehaveren av en typegodkjenning for en 
tykkelseskategori som allerede er godkjent:

9.1. skal det avklares om modellen kan inkluderes blant de fem største eller de fem minste som er valgt ut for 
typegodkjenning fra den aktuelle gruppen,

9.2. skal nummerering etter framgangsmåten definert i nr. 3, 4 og 5 ovenfor, utføres på nytt,

9.3. dersom summen av numrene gitt til frontruten som nylig er inkludert blant de fem største eller de fem 
minste frontrutene:

9.3.1. viser seg å være den minste, skal disse prøvingene utføres:

9.3.1.1 for frontruter av herdet glass:

9.3.1.1.1. fragmentering,

9.3.1.1.2. hodevektslag,

9.3.1.1.3. optisk feil,

9.3.1.1.4. sekundærbildeseparasjon,

9.3.1.1.5. lystransmisjon,

9.3.1.2 for frontruter av laminert glass eller av pleksiglass:

9.3.1.2.1. hodevektslag,

9.3.1.2.2. optisk feil,

9.3.1.2.3. sekundærbildeseparasjon,

9.3.1.2.4. lystransmisjon,

9.3.1.3. for frontruter av forsterket laminert glass: prøvingene angitt i nr. 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 og 9.3.1.2,

9.3.1.4. for plastbelagte frontruter: prøvingene angitt i nr. 9.3.1.1 eller 9.3.1.2 etter hva som er hensiktsmessig ,

9.3.2. viser seg ikke å være den minste, gjennomføres bare de prøvingene som kreves for å kontrollere de optiske 
egenskapene definert i nr. 9 i vedlegg III C.

________
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VEDLEGG III N

Måling av segmenthøyder og plassering av slagpunkt

 
Figur 1 – Bestemmelse av segmenthøyden h

For en glassrute med enkel krumning er segmenthøyden høyst h1.

For en glassrute med dobbelt krumning er segmenthøyden høyst h1  + h2.
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Figur 2 – Påkrevde slagpunkter for frontruter



Nr. 64/104 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 

Figur 3 a), 3 b) og 3 c) – Påkrevde slagpunkter for ensartet herdede glassruter

Punktene merket «2» som vist i figur 3 a), 3 b) og 3 c), er eksempler på hvor punkt «2» foreskrevet i nr. 2.5 i  
vedlegg E, ligger.

________
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VEDLEGG III O

Kontroll av produksjonssamsvar

1. DEFINISJONER

 I dette vedlegg menes med:

1.1. «produkttype» alle glassruter med samme primæregenskaper,

1.2. «tykkelsesklasse» alle glassruter der tykkelsen av de enkelte delene kommer innenfor tillatte toleranser,

1.3. «produksjonsenhet» alle produksjonsmidler etablert på ett sted for én eller flere glassrutetyper; enheten kan 
omfatte flere produksjonslinjer,

1.4. «skift» en produksjonsperiode gjennomført av samme produksjonslinje i løpet av en arbeidsdag,

1.5. «produksjonsperiode» en sammenhengende periode med produksjon av samme type produkt på samme 
skift,

1.6. «Ps» antall glassruter av samme produkttype produsert på samme skift,

1.7. «Pr» antall glassruter av samme produkttype produsert i samme produksjonsperiode.

2. PRØVINGER

 Følgende prøvinger skal utføres på glassrutene:

2.1. Frontruter av herdet glass

2.1.1. Fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg III D.

2.1.2. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.1.3. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.1.4. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.2. Ruter av ensartet herdet glass

2.2.1. Fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg III E.

2.2.2. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.2.3. Når det gjelder glassruter som brukes som frontruter:

2.2.3.1. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.2.3.2. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.3. Frontruter av vanlig laminert glass og frontruter av pleksiglass

2.3.1. Slagprøving med hodevekt i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III E.

2.3.2. Prøving med kule på 2260 g i samsvar med kravene i nr. 4.2 i vedlegg III F og nr. 2.2 i vedlegg III C.

2.3.3. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer i samsvar med kravene i nr. 5 i vedlegg III C.
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2.3.4. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.3.5. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.3.6. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.3.7. Når det gjelder bare frontruter av pleksiglass:

2.3.7.1. Prøving av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.3.7.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.3.7.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.4. Ruter av vanlig laminert glass og ruter av pleksiglass som ikke er frontruter

2.4.1. Slagprøving med kule på 227 g i samsvar med kravene i nr. 4 i vedlegg III G.

2.4.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer i samsvar med kravene i nr. 5 i vedlegg III C.

2.4.3. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.4.4. Når det gjelder bare ruter av pleksiglass:

2.4.4.1. Prøving av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.4.4.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.4.4.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.4.5. Bestemmelsene ovenfor anses å være oppfylt dersom tilsvarende prøvinger er utført på en frontrute med 
samme sammensetning.

2.5. Frontruter av forsterket laminert glass

2.5.1. I tillegg til prøvingene fastsatt i nr. 2.3 skal det utføres en fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i 
nr. 4 i vedlegg III H.

2.6. Glassruter belagt med plastmateriale

 I tillegg til prøvingene fastsatt i de forskjellige avsnittene i dette vedlegget, skal følgende prøvinger utføres:

2.6.1. Prøvinger av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.6.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.6.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.7. Enheter av dobbelt glass

 De prøvingene som skal utføres, er angitt i dette vedlegget for hver glassrute som enheten av dobbelt glass 
består av, med samme hyppighet og med samme krav.

3. PRØVINGSHYPPIGHET OG RESULTATER

3.1. Fragmentering

3.1.1. Prøvinger
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3.1.1.1. For å fastslå det mest alvorlige bruddpunktet, skal det, ved produksjonsstart for hver ny type glassrute, 
utføres en innledende serie med prøvinger som består av et brudd ved hvert slagpunkt angitt i dette direktiv, 
og prøvingene skal dokumenteres med fotografiske data.

 Når det gjelder frontruter av herdet glass, skal imidlertid denne innledende prøvingsserien utføres bare 
dersom den årlige produksjonen av denne glassrutetypen overstiger 200 enheter.

3.1.1.2. Under produksjonsperioden skal kontrollprøvingen utføres med de bruddpunktene som er bestemt i 
nr. 3.1.1.1.

3.1.1.3. Det skal utføres en kontrollprøving ved starten av hver produksjonsperiode eller etter en fargeendring.

3.1.1.4. Under produksjonsperioden skal kontrollprøvingene utføres med følgende minste hyppighet:

Frontruter av herdet glass Ruter av herdet glass som ikke er 
frontruter

Frontruter av forsterket 
laminert glass

Ps ≤ 200: ett brudd per 
produksjonsperiode

Pr ≤ 500: ett per skift 0,1 % per type

Ps > 200: ett brudd hver fjerde 
produksjonstime

Pr > 500: to per skift

3.1.1.5. Det skal utføres en kontrollprøving ved slutten av produksjonsperioden på en av de sist produserte 
glassrutene.

3.1.1.6 Dersom Pr < 20, er det bare nødvendig å utføre én fragmenteringsprøving per produksjonsperiode.

3.1.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres, herunder resultater som ikke omfatter fotografier.

 I tillegg skal det én gang per skift lages en utskrift på fotografisk papir, unntatt dersom Pr ≤ 500. I så fall 
skal det lages bare én utskrift på fotografisk papir per produksjonsperiode.

3.2. Slagprøving med hodevekt

3.2.1. Prøvinger

 Kontrollen skal utføres på stikkprøver som tilsvarer minst 0,5 % av den daglige produksjonen av frontruter 
av laminert glass for en produksjonslinje. Høyst 15 frontruter per dag skal prøves.

 Prøveutvalget skal være representativt for produksjonen av forskjellige typer frontruter.

 Med forvaltningsinstansens godkjenning kan disse prøvingene erstattes av slagprøvingen med kule på 2260 
g (se nr. 3.3 nedenfor). Slagprøvingen med hodevekt skal i alle tilfeller utføres på minst to prøver for hver 
tykkelsesklasse per år.

3.2.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.3. Slagprøving med kule på 2260 g

3.3.1. Prøvinger

 Kontrollhyppigheten er minst én komplett prøving per måned for hver tykkelsesklasse.

3.3.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.
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3.4. Slagprøving med kule på 227 g

3.4.1. Prøvinger

 Prøvelegemene skal skjæres ut fra prøver. Av praktiske årsaker kan prøvingene imidlertid utføres på ferdige 
produkter eller på deler av disse.

 Kontrollen skal utføres på et prøveutvalg som tilsvarer minst 0,5 % av produksjonen på ett skift, med høyst 
ti prøver per dag.

3.4.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.5. Høy temperatur

3.5.1. Prøvinger

 Prøvelegemene skal skjæres ut fra prøver. Av praktiske årsaker kan prøvingene imidlertid utføres på ferdige 
produkter eller på deler av disse. Disse velges ut slik at alle mellomlagene prøves i forhold til deres bruk.

 Kontrollen skal utføres på minst tre prøver per mellomlagsfarge tatt fra den daglige produksjonen.

3.5.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.6. Lystransmisjon

3.6.1. Prøvinger

 Representative prøver av tonede, ’ferdige produkter skal innleveres til denne prøvingen.

 Kontrollen skal minst utføres ved starten av hver produksjonsperiode dersom det er gjort endringer i 
glassrutens egenskaper som kan påvirke prøvingsresultatene.

 Unntatt fra denne prøvingen er glassruter med en regulær lystransmisjon, målt under typegodkjenningen, 
som ikke er under 80 % for frontruter, og som ikke er under 75 % for glassruter som ikke er frontruter, samt 
glassruter i kategori V.

 Som et alternativ til prøving av ruter av herdet glass, kan glassleverandøren innlevere et sertifikat som 
bekrefter samsvar med ovennevnte krav.

3.6.2. Resultater

 Lystransmisjonsfaktoren skal registreres. For frontruter med antiblendingsbånd eller skyggebånd skal det 
i tillegg, med utgangspunkt i tegningene nevnt i nr. 3.2.1.2.2.3 i vedlegg III A, kontrolleres at slike bånd 
ligger utenfor sone I′.

3.7. Optisk feil og sekundærbildeseparasjon

3.7.1. Prøvinger

 Hver frontrute skal undersøkes med henblikk på synlige mangler. I tillegg skal det ved hjelp av de metodene 
som er angitt, eller andre metoder som gir lignende resultat, utføres målinger i de forskjellige synsfeltene 
med følgende minstehyppighet:

– dersom Ps ≤ 200, én prøve per skift,

– dersom Ps > 200, to prøver per skift,

– eller 1 % av hele produksjonen, der de utvalgte prøvene er representative for hele produksjonen.
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3.7.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.8. Slitasjebestandighet

3.8.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.8.2. Resultater

 Målingen av lysspredning skal registreres.

3.9. Bestandighet mot fuktighet

3.9.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.9.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.10. Bestandighet mot kjemiske agenser

3.10.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.10.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

________
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VEDLEGG III P

MØNSTER

 Myndighetens navn

Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument for en traktor med hensyn til frontruter og andre glassruter

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer:  .................................................................... Utvidelse nummer: .....................................

1. Traktorens merke (produsentens firma):

  ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: .

  ...................................................................................................................................................................................

5. Beskrivelse av frontrutetype eller annen glassrutetype (herdet, laminert, plast, pleksiglass, flatt, krumt osv.):

  ...................................................................................................................................................................................

6. EF-typegodkjenningsnummer for frontruten og andre ruter:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningen:

  ...................................................................................................................................................................................

9. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

10. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................
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11. EF-typegodkjenning av frontruten og andre glassruter er gitt/nektet(18):

12. Sted:  .....................................................................................

13. Dato:  ....................................................................................

14. Underskrift: . ........................................................................

15. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

  .......................................................  målsatte tegninger,

  .......................................................  skisse eller fotografi av frontruten og andre glassruter i traktorens førerhus.

 Disse opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

16. Merknader:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

________

(18) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG IV

Mekaniske koplinger mellom traktor og tilhenger og vertikal belastning på koplingspunktet

1. DEFINISJONER

1.1. Med «mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» menes de delene som er montert på traktoren og 
tilhengeren, og som utgjør den mekaniske koplingen mellom disse kjøretøyene.

 Dette direktiv omhandler bare mekaniske koplinger for traktorer.

 Blant de forskjellige typene av mekaniske koplinger for traktorer skilles det hovedsakelig mellom:

– kopling med opphengsbøyle (se figur 1 og 2 i tillegg 1),

– slepekrok (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001),

– trekkstang (se figur 3 i tillegg 1).

1.2. Med «type mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» menes deler som ikke skiller seg fra hverandre 
når det gjelder vesentlige egenskaper som:

1.2.1. den mekaniske koplingens egenskaper,

1.2.2. øyer for trekkstang (40 mm og/eller 50 mm i diameter),

1.2.3. ytre form, mål eller betjeningsmåte (f.eks. automatisk eller ikke-automatisk),

1.2.4. materiale,

1.2.5. verdien for D som definert i tillegg 2 for prøvingen utført i samsvar med den dynamiske metoden, eller 
tilhengermassen som definert i tillegg 3 for prøvingene utført i samsvar med den statiske metoden, og også 
den vertikale belastningen på koplingspunktet S.

1.3. Med «referansepunkt for den mekaniske koplingen» menes det punktet på tappaksen som ligger like langt 
fra sidene på gaffelen, og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og 
den buede delen av slepekroken der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon.

1.4. Med «den mekaniske koplingens høyde over bakken (h)» menes avstanden mellom horisontalplanet som 
går gjennom referansepunktet for den mekaniske koplingen, og horisontalplanet som traktorens hjul hviler 
på.

1.5. Med «projeksjon av mekanisk kopling (c)» menes avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske 
koplingen og vertikalplanet som går gjennom den akselen som traktorens bakhjul er montert på.

1.6. Med «vertikal belastning på koplingspunktet (S)» menes belastningen som overføres under statiske forhold 
til referansepunktet for den mekaniske koplingen.

1.7. Med «automatisk» menes en mekanisk kopling som automatisk lukkes og låses når øyet for trekkstangen 
skyves inn.

1.8. Med «traktorens akselavstand (l)» menes avstanden mellom vertikalplanene som er vinkelrette på traktorens 
midtplan i lengderetningen og går gjennom traktorens aksler.
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1.9. Med «foraksellast på ulastet traktor (ma)» menes den delen av traktorens vekt som under statiske forhold 
overføres til bakken av traktorens foraksel.

2. GENERELLE KRAV

2.1. Mekaniske koplinger kan være konstruert slik at de fungerer automatisk eller krever manuell betjening.

2.2. Mekaniske koplinger for traktorer skal være i samsvar med kravene til mål og styrke fastsatt i nr. 3.1 og 3.2, 
og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet fastsatt i nr. 3.3.

2.3. Mekaniske koplinger skal være konstruert og utformet slik at de under normal bruk vil kunne fungere 
tilfredsstillende og bevare de egenskapene som er foreskrevet i dette direktiv.

2.4. Alle delene i en mekanisk kopling skal være laget av materialer av slik kvalitet at de tåler prøvingene nevnt 
i nr. 3.2, og de må være bestandige.

2.5. Alle koplinger og deres låser skal være enkle å kople på og av, og konstruert slik at tilfeldig frakopling aldri 
skjer under normale arbeidsforhold.

 Når det gjelder automatisk koplinger, skal låsestillingen sikres ved en klokopling med to 
sikkerhetsinnretninger som fungerer uavhengig av hverandre. De skal imidlertid kunne frakoples ved hjelp 
av den samme betjeningsinnretningen.

2.6. På en kopling som ikke er innebygd på traktoren, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60° 
horisontalt på hver side av lengdeaksen. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20° vertikalt både oppover 
og nedover. (Se også tillegg 1.)

 Svingningsvinklene skal ikke kunne oppnås samtidig.

2.7. Kloen skal la øyet svinge minst 90° både til venstre og til høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne 
skal bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm.

 Slepekroken skal la øyet svinge minst 20° både til venstre og til høyre rundt slepekrokens lengdeakse.

2.8. Forutsatt at minst én mekanisk kopling er gitt EF-typegodkjenning av deler, skal i et tidsrom på ti år 
fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 89/173/EØF, andre typer mekaniske forbindelser eller koplinger som 
brukes i medlemsstatene, godkjennes uten at traktorens EF-typegodkjenning blir ugyldig, med forbehold 
om at monteringen av dem ikke skaper tvil om delgodkjenningene.

2.9. For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen skal avstanden mellom tuppen av slepekroken og holderen 
(festeinnretningen) ikke overstige 10 mm ved største tillatte last som kjøretøyet er konstruert for.

3. SÆRLIGE KRAV

3.1. Mål

 Målene på traktorens mekaniske koplinger skal være i samsvar med figur 1, 2 og 3 i tillegg 1. Det kan 
velges fritt blant de målene som ikke er vist i figurene.

3.2. Styrke

3.2.1. Når styrken til de mekaniske koplingene skal kontrolleres, skal de gjennomgå en dynamisk prøving i 
samsvar med kravene nevnt i tillegg 2, eller en statisk prøving i samsvar med kravene nevnt i tillegg 3.
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3.2.2. Prøvingen skal ikke forårsake permanente deformasjoner, brudd eller sprekker.

3.3. Vertikal belastning på koplingspunktet (S)

3.3.1. Den største statiske vertikale belastningen er fastsatt av produsenten. Den må imidlertid ikke i noe tilfelle 
overstige 3 tonn.

3.3.2. Krav til godkjenning:

3.3.2.1. Den tillatte statiske vertikale belastningen skal ikke være større enn den teknisk tillatte vertikale belastningen 
anbefalt av traktorprodusenten eller den statiske vertikale belastningen fastsatt for slepeinnretningen i 
henhold til EF-typegodkjenning av deler.

3.3.2.2. Kravene i nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2009/63/EF (27) skal oppfylles, men den største tillatte belastningen 
på bakakselen skal ikke overskrides.

3.4. Koplingens høyde over bakken (h)

 (se figuren nedenfor).

3.4.1. Alle traktorer med en totalmasse på mer enn 2,5 tonn skal være utstyrt med en kopling hvis høyde over 
bakken skal være i samsvar med ett av følgende forhold: 

eller

der:

mt: traktorens masse (se vedlegg I nr. 1.6),

mlt: traktorens masse (se vedlegg I nr. 1.6) med ballast på forakselen,

ma: foraksellast på ulastet traktor (se vedlegg IV nr. 1.9),

mla: traktorens foraksellast (se vedlegg IV nr. 1.9) med ballast på forakselen,

l: traktorens akselavstand (se vedlegg IV nr. 1.8),

S: vertikal belastning på koplingspunktet (se vedlegg IV nr. 1.6),

c: avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske koplingen og vertikalplanet som går gjennom 
akselen for traktorens bakhjul (se vedlegg IV nr. 1.5).

(27) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF av 13. juli 2007 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbruks-
traktorer med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 214 av 19.8.2009, s. 23).
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4. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV DELER

4.1. En søknad om EF-typegodkjenning av deler for en traktor med hensyn til mekanisk kopling, skal innleveres 
av produsenten av innretningen eller dennes representant.

4.2. Søknaden skal for hver type kopling være vedlagt følgende opplysninger og dokumenter:

– måltegninger av koplingen (tre eksemplarer). Disse tegningene skal særlig vise påkrevde mål i detalj, 
samt målene for montering av innretningen,

– en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale,

– opplysninger om verdien for D som nevnt i tillegg 2 for dynamisk prøving, eller verdien for T (trekkraft) 
som nevnt i tillegg 3 for statisk prøving, samt den vertikale belastningen på koplingspunktet S,

– én eller flere prøver av innretningen som påkrevd av den tekniske instansen.

5. MERKING

5.1. Alle mekaniske koplinger som er i samsvar med den typen som er EF-typegodkjent, skal være påsatt 
følgende:

5.1.1. varemerke eller handelsnavn,

5.1.2. EF-typegodkjenningsmerke for deler i samsvar med mønsteret i tillegg 4,

5.1.3. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 2 (dynamisk prøving):

 tillatt verdi for D,

 verdi for statisk vertikal belastning S,

5.1.4. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 3 (statisk prøving):

 tilhengermasse og vertikal belastning på koplingspunktet (S).

5.2. Merket skal være tydelig, lett leselig og ikke kunne fjernes.

6. BRUKSANVISNING

 Alle mekaniske koplinger skal være vedlagt produsentens bruksanvisning. Den skal inneholde EØF-
typegodkjenningsnummeret for deler, samt verdiene for D eller T, avhengig av hvilken prøving som er 
utført på koplingen.

________
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Tillegg 1

TEGNINGER AV MEKANISKE KOPLINGER

 
Figur 1a – Ikke-automatisk kopling med sylindrisk låsebolt
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Figur 1b – Automatisk kopling med sylindrisk låsebolt
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Figur 1c – Automatisk kopling med konveks låsebolt
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Figur 2 — Ikke-automatisk kopling

tilsvarer ISO 6489 del 2 av juli 2002
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Figur 3 — Trekkstang

tilsvarer ISO 6489 del 3 av juni 2004
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Tillegg 2

DYNAMISK PRØVINGSMETODE

1. PRØVINGSMETODE

 Den mekaniske koplingens styrke skal kontrolleres ved hjelp av vekslende trekkraft på en prøvingsbenk.

 Denne metoden beskriver tretthetsprøvingen som skal utføres på hele den mekaniske koplingen, dvs. når alle 
nødvendige deler er påmontert den mekaniske koplingen, skal denne monteres og prøves på en prøvingsbenk.

 Vekslende kraft skal påføres så langt som mulig i sinusform (vekslende og/eller økende) med en belastningssyklus 
i forhold til den aktuelle materialtypen. Det skal ikke oppstå sprekker eller brudd under prøvingen.

2. PRØVINGSKRITERIER

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, og den delen av kraften som går vertikalt på 
aksen, danner grunnlaget for prøvingsbelastningene.

 I den grad de er av underordnet betydning, skal de horisontale delene av kraften som er vinkelrette på kjøretøyets 
lengdeakse, samt momenter, ikke tas i betraktning.

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, uttrykkes som en beregnet referansekraft, 
verdien D.

 Følgende ligning gjelder mekaniske koplinger:

 D = g · (MT · MR)/(MT + MR)

 der:

MT = teknisk tillatt totalmasse for traktor,

MR = teknisk tillatt totalmasse for tilhenger,

g = 9,81 m/s2.

 Den vertikale delen av kraften som er vinkelrett på kjørebanen, dannes av den statiske vertikale belastningen S.

 Den teknisk tillatte belastningen er angitt av produsenten.

3. PRØVINGSMETODE

3.1. Generelle krav

 Prøvingskraften påføres den mekaniske koplingen som skal prøves, ved hjelp av et passende standard øye for 
trekkstangen under en vinkel som dannes mellom den vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale 
prøvingsbelastningen Fh, og som i kjøretøyets medianplan i lengderetningen går fra øverst framme til nederst bak.

 Prøvingskraften påføres på det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen og trekkstangøyet.

 Dødgangen mellom koplingen og øyet skal være så liten som mulig.

 Prøvingskraften skal i prinsippet påføres vekselvis rundt nullpunktet. Med vekslende prøvingskraft vil 
middelbelastningen være lik null.

 Dersom koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre prøvingen med 
vekslende belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller trykkretningen, 
avhengig av hva som gir størst belastning.
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 Dersom prøvingen utføres ved hjelp av økende kraft, skal prøvingsbelastningen være lik øverste (høyeste) 
belastning, og laveste (minste) belastning skal ikke overskride 5 % av øverste belastning.

 Ved prøving med vekslende belastning skal det ved hensiktsmessig montering av prøvingsutstyret og valg 
av kraftoverføringsinnretning sørges for at det ikke påføres momenter eller krefter som går vinkelrett på 
prøvingskraften; vinkelfeil for kraftretningen under prøving med vekslende kraft skal ikke overskride ±1,5°, og 
under prøving med økende belastning skal vinkelen innstilles på høyeste belastning.

 Prøvingsfrekvensen skal ikke overskride 30 Hz.

 For deler laget av stål eller støpestål, skal belastningssyklusen være 2 · 106. Etterfølgende kontroll av 
sprekkdannelse utføres ved hjelp av fargegjennomtrengningsmetoden eller en tilsvarende metode.

 Dersom fjæring og/eller støtdempere er innebygd i koplingen, skal disse ikke fjernes under prøvingen, men de 
kan byttes ut dersom de i løpet av prøvingen utsettes for belastninger som de ikke utsettes for ved normale 
arbeidsforhold (f.eks. varme), og som kan føre til at de blir ødelagt. Prøvingsrapporten skal inneholde en 
beskrivelse av deres oppførsel før, under og etter prøvingen.

3.2. Prøvingskrefter

 Prøvingskraften består, i geometrisk forstand, av de følgende horisontale og vertikale delene av kraften:

 F = √(Fh
2 + Fv

2)

 der:

Fh = ±0,6 · D ved vekslende kraft,

eller

Fh = 1,0 · D ved økende kraft (trekk- eller trykkraft),

Fv = g · 1,5 · S

S = statisk trekkstangbelastning (vertikal kraftdel på kjørebanen).
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Tillegg 3

KOPLING

STATISK PRØVINGSMETODE

1. SPESIFIKASJONER FOR PRØVING

1.1. Allment

1.1.1. Når konstruksjonsegenskapene skal kontrolleres, skal koplingen gjennomgå statiske prøvinger i samsvar med 
kravene i nr. 1.2, 1.3 og 1.4.

1.2. Forberedelse til prøving

 Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der koplingen og eventuelle deler som fester denne til traktorens 
karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme delene som brukes når koplingen monteres på 
traktoren.

1.3. Prøvingsinstrumenter

 Instrumentene som brukes til å registrere påført belastning og bevegelser, skal ha følgende nøyaktighetsgrad:

– påført belastning ±50 daN,

– bevegelser ±0,01 mm.

1.4. Prøvingsmetode

1.4.1. Koplingen skal først utsettes for belastning før trekk som ikke overskrider 15 % av trekkprøvingsbelastningen 
fastsatt i nr. 1.4.2.

1.4.1.1. Operasjonen nevnt i nr. 1.4.1, skal gjentas minst to ganger, og starter med null belastning som gradvis økes til 
verdien angitt i nr. 1.4.1, er nådd, og reduseres deretter til 500 daN; den høyeste belastningen før trekk skal 
vare i minst 60 sekunder.

1.4.2. Registrering av data med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for 
denne kurven på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i 
forhold til koplingens referansepunkt.

 Det skal ikke forekomme brudd ved verdier opp til og med trekkprøvingsbelastningen som er fastsatt til 1,5 
ganger større enn teknisk tillatt tilhengermasse; i tillegg skal kurven for belastning/deformasjon vise en jevn 
progresjon uten uregelmessigheter i intervallet mellom 500 daN og 1/3 av største trekkbelastning.

1.4.2.1. Permanent deformasjon registreres i kurven for belastning/deformasjon i forhold til belastningen på 500 daN 
når prøvingsbelastningen er stilt tilbake til denne verdien.

1.4.2.2. Verdien for permanent deformasjon som registreres, skal ikke overskride 25 % av den største elastiske 
deformasjonen som oppstår.

1.5. Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2, skal det foretas en prøving der koplingens referansepunkt gradvis påføres en 
belastning som er tre ganger større enn den største tillatte vertikale belastningen anbefalt av produsenten, med 
en startbelastning på 500 daN.

 Under prøvingen skal deformasjon på koplingen ikke overskride 10 % av den største elastiske deformasjonen 
som oppstår.

 Denne kontrollen skal utføres etter at den vertikale belastningen er fjernet og belastningen igjen er 500 daN.
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Tillegg 4

TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER

EF-typegodkjenningsmerket for deler består av:

– et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene til den 
medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen av deler:

 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for 
Den tsjekkiske republikk, 9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 
for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 for 
Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

– et EF-typegodkjenningsnummer for deler som tilsvarer nummeret på det EF-typegodkjenningsdokumentet for 
deler som er utstedt for den aktuelle typen koplingsinnretning med hensyn til dennes styrke og mål, skal plasseres 
i en passende posisjon i nærheten av rektangelet,

– stor bokstav «D» eller «S» i samsvar med hvilken prøving som er utført på den mekaniske koplingen (dynamisk 
prøving = D og statisk prøving = S) over rektangelet som omgir bokstaven «e».

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler

Koplingen med EF-typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er en innretning som er EF-typegodkjent i Tyskland 
(e 1) med nummer 88-563, og som har gjennomgått en dynamisk prøving (D) av styrke.
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Tillegg 5

MØNSTER FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DELER

 Myndighetens navn

MELDING OM TILDELING, NEKTELSE, TILBAKEKALLING ELLER UTVIDELSE AV EF-
TYPEGODKJENNING AV DELER FOR EN KOPLINGSTYPE (KOPLING MED OPPHENGSBØYLE, 

SLEPEKROK, TREKKSTANG) MED HENSYN TIL STYRKE, MÅL OG VERTIKAL BELASTNING PÅ 
KOPLINGSPUNKTET

EF-typegodkjenningsnummer for deler:

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ utvidelse(28)

1. Varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

2. Koplingstype (kopling med opphengsbøyle, slepekrok, trekkstang)(29):

  ...................................................................................................................................................................................

3. Navn og adresse til produsenten av koplingen:

   .................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ..................................................................................................................................................................................

5. Koplingen har gjennomgått dynamisk/statisk(29) prøving og er godkjent med følgende verdier:

5.1. Dynamisk prøving:

 verdi for D:

   ......................................................................................................................................................................... (kN)

 vertikal belastning på koplingspunktet:

 . ......................................................................................................................................................................  (daN)

5.2. Statisk prøving:

 trekkbar masse:

 . .........................................................................................................................................................................  (kg)

 vertikal belastning på koplingspunktet:

 . ......................................................................................................................................................................  (daN)
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6. Innlevert til EF-typegodkjenning av deler den:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Prøvingsrapportens dato og nummer:

  ...................................................................................................................................................................................

9. EF-typegodkjenning av den mekaniske koplingen er gitt/nektet(29):

  ...................................................................................................................................................................................

10. Sted:  ..................................................................................

11. Dato:  ..................................................................................

12. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret for deler angitt ovenfor, er vedlagt dette 
dokumentet (f.eks. prøvingsrapport, tegninger osv.). Disse opplysningen skal stilles til rådighet for vedkommende 
myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de uttrykkelig ber om det.

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

13.  Merknader:

  ..................................................................................................................................................................................

14.  Underskrift:  ........................................................................

(28) Dersom relevant, angi om dette er første, annen osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
(29) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 6

VILKÅR FOR TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til koplingens styrke og mål, skal innleveres av 
traktorprodusenten eller dennes representant.

2. En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent kopling 
montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

3. Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 
godkjente koplingstypen er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning for. Den 
tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble prøvd 
da EF-typegodkjenningen ble gitt.

4. Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre koplingstyper.

5. Vedkommende myndigheter kan gi slik utvidelse på følgende vilkår:

5.1 den nye koplingstypen er tildelt EF-typegodkjenning av deler,

5.2. den er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EF-typegodkjenning for,

5.3. festet på koplingen på traktoren er i samsvar med den typen som ble innlevert da EF-typegodkjenningen ble gitt.

6. Et dokument som vist i tillegg 5, skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller 
hver utvidelse av en typegodkjenning som er tildelt eller nektet.

7. Nr. 2 og 3 er unødvendige dersom søknaden om EF-typegodkjenning av en traktortype blir innlevert samtidig med 
søknaden om EF-typegodkjenning av en koplingstype på den traktoren som det søkes om EF-typegodkjenning 
for.
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Tillegg 7

MØNSTER

  Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL DEN MEKANISKE KOPLINGEN OG STYRKEN PÅ DENS FESTE TIL TRAKTOREN

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ utvidelse(30)

1. Traktorens varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

2.  Traktortype og handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3.  Traktorprodusentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

4.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

5.  Koplingens varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

6.  Type(r) kopling(er):

  ...................................................................................................................................................................................

7.  EF-merke og EF-typegodkjenningsmerke for deler:

  ...................................................................................................................................................................................

8.  Utvidelse av EF-typegodkjenning til følgende type(r) kopling:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................
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9.  Tillatt statisk vertikal belastning på koplingspunktet:

  ...........................................................................................................................................................................  daN

10.  Traktoren innlevert til EF-typegodkjenningsprøving den:

  ...................................................................................................................................................................................

11.  Teknisk instans ansvarlig for EF-typegodkjenningsprøvingene:

  ...................................................................................................................................................................................

12.  Dato for prøvingsrapport utstedt av den tekniske instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

13.  Nummer på prøvingsrapport utstedt av nevnte instans:

  ...................................................................................................................................................................................

14.  EF-typegodkjenning av traktoren med hensyn til den mekaniske koplingen og styrken på dens feste til traktoren er 
gitt/nektet(31).

15.  Utvidelsen av EF-typegodkjenning av traktoren med hensyn til den mekaniske koplingen og styrken på dens feste 
til traktoren er gitt/nektet(31).

  ...................................................................................................................................................................................

16. Sted:  ..................................................................................

17. Dato:  ..................................................................................

18.  Underskrift:  ........................................................................

________

(31) Dersom relevant, angi om dette er første, annen osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
(31) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG V

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

1. ALLMENT

1.1. Alle jordbruks- og skogbrukstraktorer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene 
nedenfor. Kjennemerket og pregingene påfestes enten av produsenten eller dennes representant.

2. PRODUSENTMERKE

2.1. Produsentmerket, basert på modellen vist i tillegget til dette vedlegg, skal festes på et lett synlig og tilgjengelig 
sted på en traktordel som vanligvis ikke skiftes ut. Det skal inneholde følgende opplysninger, som skal være 
lett leselige og ikke kunne slettes, i oppgitt rekkefølge:

2.1.1. Produsentens navn.

2.1.2. Traktortype (og eventuelt modell).

2.1.3. EF-typegodkjenningsnummer:

 EF-typegodkjenningsnummeret består av bokstaven «e» fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitets-
bokstavene til den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen:

 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for 
Den tsjekkiske republikk, 9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 
for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 
for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

 og typegodkjenningsnummeret som svarer til nummeret på typegodkjenningsdokumentet som er utstedt for 
kjøretøytypen.

 En stjerne plasseres mellom bokstaven «e» fulgt av identifikasjonsnummeret til den staten som har gitt EF-
typegodkjenning, og typegodkjenningsnummeret.

2.1.4. Traktorens identifikasjonsnummer.

2.1.5. Øvre og nedre grense for største tillatte totalmasse for traktoren, avhengig av de forskjellige dekktypene som 
kan brukes.

2.1.6. Øvre og nedre grense for største tillatte masse på hver av traktorens aksler, avhengig av de forskjellige 
dekktypene som kan brukes; disse opplysningene skal oppgis i rekkefølge forfra og bakover.

2.1.7. Teknisk tillatt trekkbar masse i samsvar med nr. 1.7 i vedlegg I.

2.1.8. Medlemsstatene kan kreve at det for traktorer som bringes i omsetning på deres område, i tillegg til 
produsentens navn angis i hvilken stat den endelige monteringen fant sted, når dette skjedde i en annen stat 
enn produsentens hjemstat, men ikke i en medlemsstat i Fellesskapet.

2.2. Produsenten kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av foreskrevne pregingene, utenfor et 
tydelig avmerket rektangel som inneholder bare de opplysningene som er foreskrevet i nr. 2.1.1-2.1.7 (se 
eksempel på produsentmerke).
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3. TRAKTORENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

 Traktorens identifikasjonsnummer er en fast kombinasjon av tegn som produsenten tildeler hver enkelt traktor. 
Formålet er å sikre at hver enkelt traktor, særlig med hensyn til type, i et tidsrom på 30 år entydig skal kunne 
identifiseres med bistand fra produsenten, uten at tilleggsopplysninger er nødvendig.

 Identifikasjonsnummeret skal oppfylle følgende krav:

3.1. Det skal være merket på produsentmerket og på understellet eller andre lignende deler.

3.1.1. Det skal så vidt mulig kunne skrives på en enkelt linje.

3.1.2. Det skal være merket på understellet eller lignende deler framme på kjøretøyets høyre side.

3.1.3. Det skal plasseres på et godt synlig og lett tilgjengelig sted, for eksempel ved hjelp av uthamring eller stansing, 
og på en slik måte at det ikke kan fjernes eller endres.

4. TEGN

4.1. All merking fastsatt i nr. 2 og 3, skal bestå av latinske bokstaver og arabiske tall. Latinske bokstaver brukt til 
merking fastsatt i nr. 2.1.1 og 3, skal imidlertid være store bokstaver.

4.2. For traktorens identifikasjonsnummer gjelder følgende:

4.2.1. bokstavene «I», «O» og «Q», samt tankestrek, stjerne og andre spesialtegn er ikke tillatt,

4.2.2. minstehøyden for bokstaver og tall skal være som følger:

4.2.2.1. 7 mm for tegn som preges direkte på understellet, rammen eller lignende deler på traktoren,

4.2.2.2. 4 mm for tegn som preges på produsentmerket.

 Eksempel på produsentmerke

 Følgende eksempel berører ikke på noen måte de opplysningene som faktisk skal påføres på produsentmerket, 
men er utelukkende ment som et veiledende eksempel.

STELLA TRAKTOR WERKE

Type: 846 E

EF-nummer: e * 1* 1792

Identifikasjonsnummer: GBS18041947

Tillatt totalmasse (*): 4820-6310 kg
Tillatt forakselstrykk (*): 2390-3200 kg
Tillatt bakakselstrykk (*): 3130-4260 kg

(*) Avhengig av dekktype.

Tillatt trekkbar masse:
trekkbar masse uten bremsing: 3000 kg
trekkbar masse med uavhengig bremsing: 6000 kg
trekkbar masse med påløpsbremsing:  3000 kg
trekkbar masse med et hjelpekraftbremseanlegg (hydraulisk eller pneumatisk): 12000 kg
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Tillegg

MØNSTER

  Myndighetens navn

Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument for en traktortype med hensyn til plassering av og festemåte for 
lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . .........................................................................................................................................

1. Traktorens merke eller produsentens firma:

  ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ...................................................................................................................................................................................

5. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  ...................................................................................................................................................................................

6. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

9. EF-typegodkjenning av plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens 
karosseri er gitt/nektet(32).

10. Sted:  ....................................................................................

11. Dato:  ...................................................................................

12. Underskrift:  ........................................................................
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13. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

  .................................................................. målsatte tegninger,

  .................................................................. skisse eller fotografi av plasseringen av og festemåten for lovfestede 
kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

14. Merknader:  ...............................................................................................................................................................

  

(32) Stryk det som ikke passer.

  

________
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VEDLEGG VI

BETJENINGSINNRETNING FOR TILHENGERBREMS OG BREMSEKOPLING MELLOM TRAKTOR 
OG TILHENGER

1. Dersom en traktor har en betjeningsinnretning for tilhengerbrems, skal denne kunne betjenes med hånd eller fot, og 
den skal kunne reguleres og betjenes fra førersetet, men skal ikke påvirkes av bruk av andre betjeningsinnretninger.

 Dersom traktoren har en pneumatisk eller hydraulisk kopling mellom traktoren og tilhengeren, bør den ha én felles 
betjeningsinnretning for driftsbremseanlegget for traktor og tilhenger.

2. Bremseanleggene kan være anlegg med egenskaper som fastsatt i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF med hensyn 
til bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

 Innretningen skal være utformet og utført slik at det ikke får negative konsekvenser for traktorens drift dersom 
bremseinretningen for tilhengeren svikter eller ikke fungerer normalt, eller dersom det oppstår brudd i koplingen.

3. Dersom koplingen mellom traktoren og tilhengeren(e) er hydraulisk eller pneumatisk, skal den også oppfylle ett 
av følgende krav:

3.1. Hydraulisk kopling:

 Den hydrauliske koplingen skal være av typen med én ledning.

 Den skal være i samsvar med ISO-standard 5676 fra 1983, og den utstikkende delen skal være på traktoren.

 Betjening av tilhengerbremsen skal gi trykk lik null på koplingspunktet når dette er i nøytral stilling, og 
arbeidstrykket skal ikke være lavere enn 10 eller høyere enn 15 MPa.

 Energikilden skal ikke kunne koples fra motoren.

3.2. Pneumatisk kopling:

 Koplingen mellom traktoren og tilhengeren(e) skal være av typen med to ledninger: en automatisk og en direkte 
bremseforbindelse som aktiveres ved stigende trykk.

 Kulekoplingen skal være i samsvar med ISO-standard 1728 fra 1980.

 Betjening av tilhengerbremsen skal gi et arbeidstrykk som ikke er lavere enn 0,65 eller høyere enn 0,8 MPa på 
kulekoplingen.
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Tillegg

MØNSTER

Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL BETJENINGSINNRETNING FOR TILHENGERBREMS

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . ...................................................

1. Traktorens merke (eller produsentens firma):

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

 ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

 ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

 ...................................................................................................................................................................................

5. Beskrivelse av del(er) og/eller egenskap(er) til betjeningsinnretningen for tilhengerbrems:

 ...................................................................................................................................................................................

6. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

 ...................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

 ...................................................................................................................................................................................

8. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

 ...................................................................................................................................................................................

9. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

 ...................................................................................................................................................................................

10. EF-typegodkjenning av betjeningsinnretning for tilhengerbrems er gitt/nektet(33):
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11. Sted:   ................................................................................

12. Dato:   ................................................................................

13. Underskrift:  ........................................................................

14. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

 ..................................................................  skisse eller fotografi av relevante deler av traktoren.

Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

15. Merknader:

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

(33) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG VII

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 10)

Rådsdirektiv 89/173/EØF
(EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1)

Avsnitt XI bokstav C nr. II.7 i vedlegg I til 
tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 207)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 1 første strekpunkt

Kommisjonsdirektiv 2000/1/EF
(EFT L 21 av 26.1.2000, s. 16)

Avsnitt I bokstav A nr. 33 i vedlegg II til tiltredelsesakten 
av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 62)

Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF
(EUT L 65 av 7.3.2006, s. 22)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 4 og vedlegg IV

Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 1 og nr. A.31 i vedlegget

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 10)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

89/173/EØF 31. desember 1989 —

97/54/EF 22. september 1998 23. september 1998

2000/1/EF 30. juni 2000 —

2006/26/EF 31. desember 2006 (1) —

2006/96/EF 1. januar 2007 —

(1) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2006/26/EF:
«1. Fra 1. januar 2007 kan ikke medlemsstatene, for kjøretøyer som oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/

EØF, 78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, med begrunnelse i formålet 
med det berørte direktiv:
a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning,
b) forby at et slikt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk.

2. Fra 1. juli 2007, for kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 
77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, og med begrunnelse i formålet med det berørte 
direktiv:
a) skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3. Fra 1. juli 2009, for kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 
77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, og med begrunnelse i formålet med det berørte 
direktiv:
a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer i samsvar med 

bestemmelsene i direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1,
b) kan medlemsstatene nekte at nye kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk.»
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 89/173/EØF Direktiv 2006/26/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1, innledende ordlyd Artikkel 5 nr. 1, innledende ordlyd Artikkel 2 nr. 1 første ledd, 
innledende ordlyd

Artikkel 2 nr. 1 første til sjette 
strekpunkt

—

Artikkel 2 nr. 1, avsluttende ordlyd —

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 2 nr. 1 første ledd bokstav 
a) og b)

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 annet ledd

— Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

— Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 3 og 4 Artikkel 3 og 4

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 første ledd

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 annet og tredje ledd

Artikkel 6-9 Artikkel 6-9

Artikkel 10 nr. 1 —

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 10

— Artikkel 11 og 12

Artikkel 11 Artikkel 13

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— Vedlegg VII

— Vedlegg VIII
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2015/EØS/64/02

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 
1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
aerosolbeholdere(1), særlig artikkel 5 og artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den tekniske utvikling og innovasjon har gjort det mulig
å bringe i omsetning et økende antall aerosolbeholdere
med en avansert teknisk utforming og egenskaper som
skiller seg fra tradisjonelle beholdere. Bestemmelsene i
direktiv 75/324/EØF er imidlertid ikke tilstrekkelige til
å sikre et høyt sikkerhetsnivå for slike ikke-tradisjonelle
aerosolbeholdere. Den individuelle utformingen av ikke-
tradisjonelle aerosolholdere kan skape sikkerhetsfarer
som ikke omfattes av sikkerhetsbestemmelsene i
nevnte direktiv, som er tilpasset de tradisjonelle
aerosolbeholdernes utforming. Produsenten må derfor
utføre en risikoanalyse som dekker alle sikkerhetsaspekter 
på en tilfredsstillende måte.

2) Ved behov må risikoanalysen ta for seg faren ved
innånding av sprayen som avgis fra aerosolbeholderen
under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår, og ta 
hensyn til dråpenes størrelse og fordeling i kombinasjon
med innholdets fysiske og kjemiske egenskaper, da
innånding av små aerosoldråper kan gi helseskadelige
virkninger for brukeren under slike bruksvilkår, selv
om aerosolbeholderen er korrekt klassifisert og merket
i henhold til bestemmelsene i europaparlaments- og
rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming
av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffblandinger(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 9.4.2008, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 3.

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 1907/2006 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet ved EUT L 136 av
29.5.2007, s. 3).

3) Beskyttelsesklausulen i artikkel 10 i direktiv 75/324/
EØF er tatt i bruk av én medlemsstat. Den vedtatte
beskyttelsesklausulen er berettiget på grunn av den
risikoen for antennelighet som stoffene i aerosolbeholderen 
medfører under normale eller rimelig forutsigbare
bruksvilkår.

4) Den nåværende definisjonen av brannfarlig innhold
er ikke tilstrekkelig til å sikre et høyt sikkerhetsnivå
under alle omstendigheter. Selv om en del av innholdet
som spres av aerosolbeholdere, ikke defineres som
«brannfarlig» i henhold til kriteriene i vedlegg VI til
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og
merking av farlige stoffer(3), kan det føre til antenning
under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår
for aerosolbeholderen. Videre omhandler de nåværende
kriteriene for antennelighet bare kjemiske stoffer og
stoffblandinger og tar ikke tilstrekkelig hensyn til en
aerosolsprays særlige fysiske vilkår eller bruksvilkår.

5) For å oppnå det optimale sikkerhetsnivå og med tanke
på aerosolbeholdernes særskilte egenskaper bør de
nye kriteriene for klassifisering av aerosolbeholdernes
antennelighet også ta hensyn til farene forbundet
med spredningen av aerosolbeholdernes innhold og
aerosolbeholdernes særlige bruksvilkår i stedet for bare
selve innholdets fysiske og kjemiske egenskaper.

6) I henhold til gjeldende bestemmelser i direktiv 75/324/
EØF skal alle fylte aerosolbeholdere senkes ned i et
varmt vannbad, slik at beholdernes tetthet og bruddstyrke
kan vurderes. Varmefølsomme aerosolbeholdere kan
imidlertid ikke utsettes for denne prøvingen. Den tekniske 
utvikling har muliggjort alternative prøvingsmetoder
som sikrer samme sikkerhetsnivå når det gjelder endelig
vurdering av aerosolbeholdernes bruddstyrke og tetthet.

(3) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/121/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 850. Rettet ved EUT 
L 136 av 29.5.2007, s. 281).

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/47/EF

av 8. april 2008

om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
aerosolbeholdere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling (*)



Nr. 64/140 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7) I henhold gjeldende bestemmelser i direktiv 
75/324/EØF er det mulig, etter avtale med komiteen 
omhandlet i artikkel 6, å bruke et prøvingssystem som 
gir et resultat som er likeverdig med resultatet ved 
prøving i vannbad. Denne framgangsmåten er imidlertid 
tilsynelatende svært vanskelig å gjennomføre i praksis 
og har derfor aldri vært brukt. For å gjøre det mulig for 
markedsdeltakerne å dra nytte av den tekniske utvikling 
uten at det går på bekostning av nåværende sikkerhetsnivå, 
og sikre relevant teknisk sakkunnskap er det derfor 
nødvendig at de alternative prøvingsmetodene godkjennes 
av de berørte vedkommende myndigheter utpekt av 
medlemsstatene i henhold til rådsdirektiv 94/55/EF av
21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om veitransport av farlig gods(4) og ikke av 
komiteen omhandlet i direktivets artikkel 6.

8) Det er gjort oppmerksom på sikkerhetsproblemer etter at 
det har oppstått brudd på og lekkasje fra aerosolbeholdere 
i metall når de har vært utsatt for høye temperaturer, slik 
det skjer når de ligger i biler og blir utsatt for solstråling. 
Det er derfor nødvendig å begrense høyeste fyllingsgrad 
til samme verdi for alle typer aerosolbeholdere.

9) De fleste miljøvennlige og tungt antennelige drivgassene 
er komprimerte gasser. Trykktapet mot slutten av leve-
tiden for aerosolbeholdere som har komprimert gass 
som drivgass, fører imidlertid vanligvis til en mindre 
effektiv tømming av innholdet. Bruk av komprimerte 
gasser som drivgass bør dermed oppmuntres ved å øke 
det høyeste indre trykket i aerosolbeholdere til et nivå 
som fortsatt er sikkert for forbrukeren.

10) Direktiv 75/324/EØF bør derfor endres.

11) Tiltakene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra 
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om aerosolbeholdere — 

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/89/EF (EUT L 305 av 4.11.2006, s. 4).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 75/324/EØF endres som angitt i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2009 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etter komme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammen-
lignings tabell som viser sammenhengen mellom disse
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 29. april 
2010.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 2008.

For Kommisjonen

Günter VERHEUGEN

Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 8 skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Når en aerosolbeholder inneholder brannfarlige bestanddeler som definert i nr. 1.8 i vedlegget, men
aerosolbeholderen ikke anses som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9 i
vedlegget, skal mengden brannfarlig materiale i aerosolbeholderen merkes på etiketten med følgende tekst, som
skal være lett synlig og lett å lese og ikke kunne fjernes: ”X prosent (masse) av innholdet er brannfarlig.”»

2) Artikkel 9a oppheves.

3) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.8 skal lyde:

«1.8. Brannfarlig innhold

Innholdet i aerosoler skal anses som brannfarlig dersom det inneholder en bestanddel som er klassifisert 
som brannfarlig:

a) Med brannfarlig væske menes en væske som har et flammepunkt på høyst 93 °C.

b) Med brannfarlig fast stoff menes et fast stoff eller en blanding som er lett brennbar, eller som kan
forårsake eller bidra til brann som følge av friksjon. Lett brennbare faste stoffer er stoffer eller
blandinger i pulverform, granulert form eller kremform som er farlige dersom de lett kan antennes
ved kortvarig kontakt med en tennkilde, f.eks. en brennende fyrstikk, og der flammene sprer seg
raskt.

c) Med brannfarlig gass menes en gass eller gassblanding med et antennelighetsområde i luft ved 20 °C 
og et standardtrykk på 1,013 bar.

Denne definisjonen omfatter ikke pyrofore, selvopphetende eller vannreaktive stoffer og stoffblandinger, 
som aldri må inngå som bestanddel i en aerosol.»

b) Nytt nr. 1.9 skal lyde:

«1.9. Brannfarlige aerosoler

I dette direktiv anses en aerosol som «ikke-brannfarlig», «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» på 
grunnlag av den kjemiske forbrenningsvarmen og masseinnholdet av brannfarlige bestanddeler, som 
følger:

a) Aerosolen klassifiseres som «ekstremt brannfarlig» dersom den inneholder minst 85 % brannfarlige
bestanddeler og den kjemiske forbrenningsvarmen er minst 30 kJ/g.

b) Aerosolen klassifiseres som «ikke-brannfarlig» dersom den inneholder høyst 1 % brannfarlige
bestanddeler og den kjemiske forbrenningsvarmen er mindre enn 20 kJ/g.

c) Alle andre aerosoler skal gjennomgå framgangsmåtene nedenfor for klassifisering av brannfarlighet
eller klassifiseres som «ekstremt brannfarlige». Tennavstandsprøvingen, lukket rom-prøvingen og
skumbrannfareprøvingen skal oppfylle kravene i nr. 6.3.
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1.9.1. Brannfarlige sprayaerosoler

	 For	 sprayaerosoler	 skal	klassifiseringen	 ta	hensyn	 til	den	kjemiske	 forbrenningsvarmen	og	bygge	på	
resultatene	av	tennavstandsprøven,	som	følger:

a)	 Dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	er	mindre	enn	20	kJ/g:

i)	 Aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	dersom	den	antennes	på	en	avstand	som	er	minst	
15	cm,	men	mindre	enn	75	cm.

ii)	 Aerosolen	klassifiseres	som	«ekstremt	brannfarlig»	dersom	den	antennes	på	en	avstand	på	
75	cm	eller	mer.

iii)	 Dersom	aerosolen	ikke	antennes	i	tennavstandsprøven,	skal	lukket	rom-prøven	utføres,	og	i	
så	fall	skal	aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	dersom	tidsekvivalenten	er	høyst	300	
s/m3	eller	deflagrasjonstettheten	er	høyst	300	g/m3.	Aerosolen	skal	ellers	klassifiseres	som	
«ikke-brannfarlig».

b)	 Dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	er	minst	20	kJ/g,	klassifiseres	aerosolen	som	«ekstremt	
brannfarlig»	 dersom	 den	 antennes	 på	 en	 avstand	 på	 75	 cm	 eller	 mer.	 Aerosolen	 skal	 ellers	
klassifiseres	som	«brannfarlig».

1.9.2.	 Brannfarlige	skumaerosoler

	 For	skumaerosoler	skal	klassifiseringen	bygge	på	resultatene	av	skumantennelighetsprøven.

a)	 Aerosolproduktet	skal	klassifiseres	som	«ekstremt	brannfarlig»	dersom:

i)	 flammehøyden	er	minst	20	cm	og	flammens	varighet	er	minst	2	sekunder,

eller

ii)	 flammehøyden	er	minst	4	cm	og	flammens	varighet	er	minst	7	sekunder.

b)	 Et	 aerosolprodukt	 som	 ikke	 oppfyller	 kriteriene	 i	 bokstav	 a),	 klassifiseres	 som	 «brannfarlig»	
dersom	flammehøyden	er	minst	4	cm	og	flammens	varighet	er	minst	2	sekunder.»

c)	 Nytt	nr.	1.10	skal	lyde:

«1.10.	Kjemisk	forbrenningsvarme

	 Den	kjemiske	forbrenningsvarmen	ΔHc	bestemmes	enten	ved

a)	 anerkjente	tekniske	regler	beskrevet	i	f.eks.	standarder	som	ASTM	D	240,	ISO	13943	86.1	til	86.3	
og	NFPA	30B,	eller	som	omhandlet	i	anerkjent	vitenskapelig	litteratur,

  eller

b)	 ved	hjelp	av	følgende	beregningsmetode:

	 Den	kjemiske	forbrenningsvarmen	(ΔHc)	i	kilojoule	per	gram	(kJ/g)	kan	beregnes	som	produktet	av	
den	 teoretiske	forbrenningsvarmen	(ΔHcomb)	og	en	forbrenningseffektivitet,	vanligvis	under	1,0	(en	
typisk	forbrenningseffektivitet	er	0,95	eller	95	%).

	 For	 en	 sammensatt	 aerosolblanding	 er	 den	kjemiske	 forbrenningsvarmen	 summen	av	den	vektede	
forbrenningsvarmen	for	de	enkelte	bestanddelene,	som	følger:
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 der

ΔHc  = produktets	kjemiske	forbrenningsvarme	(kJ/g)

wi%		 =	 massefraksjonen	for	bestanddelen	«i»	i	produktet

ΔHc(i)	 =	 spesifikk	forbrenningsvarme	(kJ/g)	for	bestanddelen	«i»	i	produktet

	 Den	som	har	ansvar	 for	å	markedsføre	aerosolbeholderen,	må	beskrive	metoden	som	brukes	 for	å	
bestemme	den	kjemiske	forbrenningsvarmen,	i	et	dokument	som	skal	være	lett	tilgjengelig	på	et	av	
de	offisielle	fellesskapsspråkene	på	adressen	som	angis	på	etiketten	i	samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	
bokstav	a),	dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	brukes	som	parameter	for	å	vurdere	aerosolenes	
antennelighet	i	henhold	til	bestemmelsene	i	dette	direktiv.»

d)	 Ny	bestemmelse	innsettes	etter	nr.	2	«Alminnelige	bestemmelser»	og	før	nr.	2.1:

	 «Uten	at	dette	berører	de	særskilte	bestemmelsene	i	vedlegget	med	hensyn	til	kravene	knyttet	til	antennelighet	
og	trykkfare,	er	den	som	har	ansvar	for	å	markedsføre	aerosolbeholdere,	pålagt	å	analysere	farene	for	å	finne	
ut	hvilke	av	disse	som	gjelder	vedkommendes	aerosolbeholdere.	Ved	behov	skal	denne	analysen	omfatte	en	
vurdering	av	risikoene	som	følger	av	innånding	av	sprayen	som	avgis	fra	aerosolbeholderen	under	normale	
og	 rimelig	 forutsigbare	 bruksvilkår,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 dråpenes	 størrelse	 og	 fordeling	 i	 kombinasjon	
med	 innholdets	 fysiske	 og	 kjemiske	 egenskaper.	 Personen	 må	 deretter	 utforme,	 konstruere	 og	 prøve	
aerosolbeholderen	og	ved	behov	utarbeide	særlige	anvisninger	for	bruk	med	utgangspunkt	i	analysen.»

e)	 Nr.	2.2	bokstav	b)	skal	lyde:

«b)	 dersom	aerosolen	klassifiseres	 som	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»	 i	henhold	 til	kriteriene	 i	 
nr.	1.9:

–	 flammesymbolet,	i	samsvar	med	modellen	i	vedlegg	II	til	direktiv	67/548/EØF,

–	 angivelsen	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»,	avhengig	av	klassifiseringen	av	aerosolen	som	
«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig».»

f)	 Nr.	2.3	bokstav	a)	og	b)	skal	lyde:

«a)	 Uansett	 innhold,	 alle	 ytterlige	 forholdsregler	 som	 varsler	 forbrukerne	 om	 de	 særskilte	 farene	 ved	
produktet.	Dersom	aerosolbeholderen	ledsages	av	en	egen	bruksanvisning,	må	denne	også	inneholde	slike	
forholdsregler.

b)	 Dersom	aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»	i	henhold	til	kriteriene	i	nr.	
1.9,	følgende	advarsler:

–	 sikkerhetssetningene	S2	og	S16	fastsatt	i	vedlegg	IV	til	direktiv	67/548/EØF,

–	 «Må	ikke	sprayes	mot	åpen	flamme	eller	glødende	materiale».»

g)	 Nytt	nr.	2.4	skal	lyde:

«2.4.	 Væskefasens	volum

	 Væskefasens	volum	ved	50	°C	skal	ikke	overstige	90	%	av	nettovolumet.»

h)	 Nr.	3.1.2	skal	lyde:

«3.1.2.	 Fylling

	 Ved	50	°C	skal	trykket	i	aerosolbeholderen	ikke	overstige	12	bar.

	 Dersom	aerosolen	ikke	inneholder	en	gass	eller	en	gassblanding	med	et	antennelighetsområde	i	luft	
ved	20	°C	og	et	standardtrykk	på	1,013	bar,	skal	imidlertid	det	høyest	tillatte	trykket	ved	50	°C	være	
13,2	bar.»

i)	 Nr.	3.1.3,	4.1.5	og	4.2.4	oppheves.
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j)	 Nr.	6.1.4	skal	lyde:

«6.1.4.	 Sluttkontroll	av	fylte	aerosolbeholdere

6.1.4.1.	 Aerosolbeholdere	skal	gjennomgå	en	av	følgende	prøvingsmetoder	for	sluttkontroll:

a)	 Prøving	i	varmt	vannbad

	 Hver	fylte	aerosolbeholder	skal	nedsenkes	i	et	varmt	vannbad.

i)	 Temperaturen	på	vannet	og	prøvingens	varighet	skal	være	slik	at	det	indre	trykket	i	beholderen	
når	det	trykket	som	innholdet	utøver	ved	en	jevn	temperatur	på	50	°C.

ii)	 Enhver	aerosolbeholder	som	viser	tegn	på	varig	deformasjon	eller	lekkasje,	skal	forkastes.

b)	 Varmeprøving

	 Andre	metoder	for	oppvarming	av	aerosolbeholdernes	 innhold	kan	brukes	dersom	de	sikrer	at	
trykket	og	temperaturen	i	hver	fylte	aerosolbeholder	når	de	verdiene	som	kreves	for	prøvingen	i	
varmt	vannbad,	og	deformasjoner	og	lekkasjer	kan	oppdages	med	samme	nøyaktighet	som	ved	
prøving	i	varmt	vannbad.

c)	 Kaldprøving

	 Kaldprøving	kan	brukes	som	alternativ	metode	dersom	den	er	i	samsvar	med	bestemmelsene	for	
alternativet	for	prøving	med	varmt	vannbad	for	aerosolbeholdere	angitt	i	nr.	6.2.4.3.2.2	i	vedlegg	
A	til	direktiv	94/55/EF.

6.1.4.2.	 For	aerosolbeholdere	med	innhold	som	gjennomgår	en	fysisk	eller	kjemisk	forvandling	som	endrer	
trykkegenskapene	etter	påfylling	og	før	første	bruk,	bør	metodene	for	kaldprøving	benyttes	i	samsvar	
med	nr.	6.1.4.1	bokstav	c).

6.1.4.3.	 For	prøvingsmetoder	i	henhold	til	nr.	6.1.4.1	bokstav	b)	og	c)	gjelder	følgende:

a)	 Prøvingsmetoden	må	være	godkjent	av	en	vedkommende	myndighet.

b)	 Personen	 som	 har	 ansvar	 for	 å	 markedsføre	 aerosolbeholderne,	 må	 sende	 inn	 en	 søknad	 om	
godkjenning	 til	 en	 vedkommende	 myndighet.	 Søknaden	 må	 ledsages	 av	 tekniske	 data	 som	
beskriver	metoden.

c)	 Den	som	har	ansvar	for	å	markedsføre	aerosolbeholderne,	må	med	henblikk	på	tilsyn	oppbevare	
godkjenningen	 fra	 vedkommende	myndighet,	 de	 tekniske	dataene	 som	beskriver	metoden,	 og	
eventuelle	 kontrollrapporter	 på	 adressen	 som	 angis	 på	 etiketten	 i	 henhold	 til	 artikkel	 8	 nr.	 1	
bokstav	a).

d)	 De	 tekniske	 dataene	må	 være	 utarbeidet	 på	 et	 av	 de	 offisielle	 fellesskapsspråkene	 eller	 være	
tilgjengelig	i	form	av	en	bekreftet	kopi.

e)	 Med	 «vedkommende	 myndighet»	 menes	 den	 myndighet	 som	 er	 utpekt	 i	 hver	 medlemsstat	 i	
henhold	til	direktiv	94/55/EF.»

k)	 Nytt	nr.	6.3	skal	lyde:

«6.3.	 Prøving	av	aerosolers	antennelighet

6.3.1.	 Tennavstandsprøving	for	sprayaerosoler

6.3.1.1.	 Innledning

6.3.1.1.1.	 Denne	 prøvingsstandarden	 beskriver	 metoden	 for	 å	 bestemme	 tennavstanden	 for	 en	
sprayaerosolbeholder	med	henblikk	på	å	vurdere	flammerisikoen	forbundet	med	denne.	Aerosolen	
sprayes	mot	en	tennkilde	i	intervaller	på	15	cm	for	å	observere	om	sprayen	antennes	og	fortsetter	
å	brenne.	Flammen	må	være	stabil	i	minst	5	sekunder	for	at	antenning	og	vedvarende	forbrenning	
skal	anses	å	foreligge.	Tennkilden	defineres	som	en	gassbrenner	med	en	blå,	ikke-lysende	flamme	
med	en	høyde	på	4–5	cm.
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6.3.1.1.2.	 Denne	 prøvingen	 brukes	 på	 aerosolprodukter	 med	 en	 rekkevidde	 på	 15	 cm	 eller	 mer.	
Aerosolprodukter	med	en	rekkevidde	på	under	15	cm,	f.eks.	produkter	som	avgis	i	form	av	skum,	
gel	 og	 krem,	 eller	 som	 er	 utstyrt	 med	 en	 doseringsventil,	 omfattes	 ikke	 av	 denne	 prøvingen.	
Aerosolprodukter	som	avgir	skum,	gel	eller	krem,	skal	prøves	i	samsvar	med	skumbrannfareprøven.

6.3.1.2.	 Apparatur	og	materiale

6.3.1.2.1.	 Følgende	apparatur	kreves:

Vannbad	med	en	jevn	temperatur	på	20	°C	 med	nøyaktighet	på	±	1	°C

Kalibrert	laboratorievekt	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,1	g

Kronometer	(stoppeklokke)	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,2	s

Målelinjal,	stativ	og	klemme	 inndelt	i	cm

Gassbrenner	med	stativ	og	klemme	

Termometer	 med	en	nøyaktighet	på	±	1	℃

Hygrometer	 med	en	nøyaktighet	på	±	5	%

Trykkmåler	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,1	bar

6.3.1.3.	 Framgangsmåte

6.3.1.3.1.	 Allmenne	krav

6.3.1.3.1.1.	 Før	prøvingen	skal	hver	aerosolbeholder	kondisjoneres	og	deretter	klargjøres	ved	at	den	tømmes	i	
ca.	1	sekund.	Formålet	med	dette	er	å	fjerne	fremmedstoffer	fra	stigerøret.

6.3.1.3.1.2.	 Følg	bruksanvisningen	nøye.	Kontroller	særlig	om	beholderen	skal	brukes	stående	eller	opp	ned.	
Hvis	beholderen	skal	ristes,	skal	dette	skje	rett	før	prøvingen.

6.3.1.3.1.3.	 Prøvingen	skal	utføres	i	trekkfrie	omgivelser	som	kan	ventileres.	Temperaturen	skal	reguleres	til	
20 °C	±	5	°C,	og	den	relative	luftfuktigheten	skal	være	30–80	%.

6.3.1.3.1.4.	 Hver	aerosolbeholder	skal	prøves

a)	 i	 samsvar	med	 den	 fullstendige	 framgangsmåten	 når	 den	 er	 full,	 med	 gassbrenneren	 i	 en	
avstand	på	15–90	cm	fra	aerosolbeholderens	munnstykke,

b)	 med	én	prøving	når	den	rommer	10–12	%	av	angitt	innhold	(masseprosent),	enten	i	en	avstand	
på	15	cm	fra	munnstykket	dersom	sprayen	fra	den	fulle	beholderen	ikke	ble	antent	i	det	hele	
tatt,	eller	i	tennavstand	fra	den	fulle	beholderen	pluss	15	cm.

6.3.1.3.1.5.	 Under	prøvingen	skal	beholderen	plasseres	i	den	posisjonen	som	angis	i	anvisningene	på	etiketten.	
Tennkilden	skal	plasseres	tilsvarende.

6.3.1.3.1.6.	 Følgende	framgangsmåte	krever	at	sprayen	testes	i	intervaller	på	15	cm	mellom	brennerflammen	
og	 aerosolbeholderens	munnstykke	 innenfor	 et	 område	 på	 15–90	 cm.	 Det	 er	 mest	 effektivt	 å	
begynne	med	en	avstand	på	60	cm	mellom	brennerflammen	og	munnstykket.	Avstanden	mellom	
brennerflammen	 og	 aerosolbeholderens	 munnstykke	 skal	 økes	 med	 15	 cm	 dersom	 sprayen	
antennes	ved	en	avstand	på	60	cm.	Avstanden	skal	 reduseres	med	15	cm	dersom	sprayen	 ikke	
antennes	ved	en	avstand	på	60	cm	mellom	brennerflammen	og	munnstykket.	Formålet	med	denne	
framgangsmåten	er	å	fastslå	den	maksimale	avstanden	mellom	munnstykket	og	brennerflammen	
som	fører	til	vedvarende	forbrenning	av	sprayen,	eller	å	fastslå	at	produktet	ikke	antennes	ved	en	
avstand	på	15	cm	mellom	brennerflamme	og	munnstykke.
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6.3.1.3.2.	 Framgangsmåte	ved	prøving

a)	 Minst	 tre	 fulle	 aerosolbeholdere	 skal	 kondisjoneres	 til	 20	 °C	±	 1	 °C	med	minst	 95	%	 av	
beholderen	 nedsenket	 i	 vannet	 i	 minst	 30	 minutter	 før	 hver	 prøving	 (dersom	 beholderen	
senkes	helt	ned,	er	30	minutters	kondisjonering	tilstrekkelig).

b)	 De	 allmenne	 kravene	 skal	 følges.	 Registrer	 temperaturen	 og	 den	 relative	 fuktigheten	 i	
omgivelsene.

c)	 Vei	en	aerosolbeholder	og	noter	massen.

d)	 Bestem	det	 indre	 trykket	og	 innledende	utløpshastighet	ved	20	°C	±	1	°C	(for	å	eliminere	
defekte	eller	bare	delvis	fylte	aerosolbeholdere).

e)	 Still	gassbrenneren	på	en	flat,	vannrett	flate,	eller	fest	den	til	et	stativ	med	en	klemme.

f)	 Tenn	gassbrenneren.	Flammen	skal	være	ikke-lysende	og	ca.	4–5	cm	høy.

g)	 Sett	munnstykkets	åpning	 i	 rett	avstand	 fra	flammen.	Aerosolbeholderen	skal	prøves	 i	den	
posisjonen	den	er	beregnet	å	brukes	i,	dvs.	stående	eller	opp	ned.

h)	 Påse	at	munnstykkets	åpning	og	brennerflammen	er	i	samme	høyde,	og	at	åpningen	er	rettet	
mot	og	på	nivå	med	flammen	(se	figur	6.3.1.1).	Sprayen	skal	avgis	gjennom	øvre	halvdel	av	
flammen.

Figur 6.3.1.1

i)	 Følg	de	allmenne	kravene	med	hensyn	til	risting	av	beholderen.

j)	 Aktiver	ventilen	på	aerosolbeholderen	og	avgi	innhold	i	5	sekunder,	med	mindre	produktet	
antennes.	Dersom	produktet	antennes,	fortsettes	avgivelsen	av	innholdet.	Ta	tiden	på	flammen	
i 5 sekunder fra produktet antennes.

k)	 Noter	tennresultatene	for	avstanden	mellom	gassbrenneren	og	aerosolbeholderen	i	tabellen.

l)	 Dersom	produktet	ikke	antennes	i	trinn	j),	skal	aerosolbeholderen	prøves	i	en	annen	posisjon,	
f.eks.	opp	ned	dersom	produktet	er	beregnet	å	brukes	stående,	for	å	kontrollere	om	produktet	
antennes.

m)	 Gjenta	 trinn	g)–l)	 to	ganger	 til	 (i	 alt	 tre	ganger)	 for	 samme	beholder	med	 samme	avstand	
mellom	gassbrenneren	og	aerosolbeholderens	munnstykke.

n)	 Gjenta	 framgangsmåten	 med	 ytterligere	 to	 aerosolbeholdere	 av	 samme	 produkt	 og	 med	
samme	avstand	mellom	gassbrenner	og	munnstykke.

o)	 Gjenta	trinn	g)–n)	med	en	avstand	på	15–90	cm	mellom	aerosolbeholderens	munnstykke	og	
brennerflammen	avhengig	av	resultatet	av	hver	prøving	(se	også	6.3.1.3.1.4	og	6.3.1.3.1.5).

p)	 Dersom	antenning	 ikke	 skjer	ved	 en	 avstand	på	15	 cm,	 er	 framgangsmåten	 fullført	 for	de	
beholderne	 som	 var	 fulle	 fra	 begynnelsen	 av.	 Framgangsmåten	 er	 også	 fullført	 dersom	
antenning	 skjer	 og	 brenning	 vedvarer	 ved	 en	 avstand	 på	 90	 cm.	 Dersom	 antenning	 ikke	
skjer	 ved	 en	 avstand	 på	 15	 cm,	 skal	 dette	 registreres.	 Den	maksimale	 avstanden	mellom	
brennerflammen	og	aerosolbeholderens	munnstykke	da	antenning	skjedde	og	det	fortsatte	å	
brenne,	noteres	i	alle	andre	tilfeller	som	«tennavstand».
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q)	 Det	 skal	 også	 utføres	 en	 prøving	 på	 tre	 beholdere	med	 10–12	%	 av	 angitt	 innhold.	Disse	
beholderne	 skal	 prøves	 med	 en	 avstand	 mellom	 aerosolbeholderens	 munnstykke	 og	
brennerflammen	som	tilsvarer	en	«tennavstand	fra	den	fulle	beholderen	pluss	15	cm».

r)	 Tøm	innholdet	i	en	aerosolbeholder	i	omganger	på	høyst	30	sekunder	til	10–12	%	av	angitt	
innhold	 (i	masseprosent)	 gjenstår.	Vent	minst	 300	 sekunder	mellom	 hver	 omgang.	 I	 disse	
pausene	skal	beholderne	plasseres	i	vannbad	for	kondisjonering.

s)	 Gjenta	trinn	g)–n)	for	aerosolbeholdere	med	10–12	%	av	angitt	innhold,	men	utelat	trinn	l)	og	
m).	Denne	prøvingen	skal	gjøres	bare	med	aerosolbeholderen	i	samme	posisjon,	f.eks.	stående	
eller	opp	ned,	som	framkalte	antenning	med	full	beholder.

t)	 Registrer	alle	resultatene	i	tabell	6.3.1.1	som	vist	nedenfor.

6.3.1.3.2.1.	 Utfør	 alle	 forsøk	 i	 et	 avtrekksskap	 i	 et	 rom	 som	 kan	 ventileres	 ordentlig.	 Avtrekksskapet	
og	 rommet	 kan	 ventileres	 i	 minst	 tre	 minutter	 etter	 hver	 prøving.	 Iverksett	 alle	 nødvendige	
sikkerhetsforholdsregler	for	å	unngå	innånding	av	forbrenningsprodukter.

6.3.1.3.2.2.	 Beholderne	med	10–12	%	av	angitt	innhold	skal	prøves	bare	én	gang.	I	resultattabellene	er	det	bare	
nødvendig	å	angi	ett	resultat	per	beholder.

6.3.1.3.2.3.	 Når	prøvingen	i	den	posisjonen	som	beholderen	er	beregnet	å	brukes	i,	gir	et	negativt	resultat,	skal	
prøvingen	gjentas	med	beholderen	i	den	posisjonen	som	med	størst	sannsynlighet	vil	gi	et	positivt	
resultat.

6.3.1.4.	 Metode	for	vurdering	av	resultatene

6.3.1.4.1.	 Alle	resultatene	skal	registreres.	Tabell	6.3.1.1	nedenfor	viser	en	modell	for	den	resultattabellen	
som	skal	brukes.

Tabell 6.3.1.1

Dato Temperatur	…	°C
Relativ	luftfuktighet	…	%

Produktnavn

Nettovolum Beholder	1 Beholder	2 Beholder	3

Opprinnelig	fyllingsgrad % % %

Avstand	fra	beholder Prøving 1 2 3 1 2 3 1 2 3

15	cm Antenning?
J	eller	N

30	cm Antenning?
J	eller	N

45	cm Antenning?
J	eller	N

60	cm Antenning?
J	eller	N

75	cm Antenning?
J	eller	N

90	cm Antenning?
J	eller	N

Merknader,	herunder	
beholderens	posisjon
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6.3.2. Lukket rom-prøve

6.3.2.1. Innledning

Denne prøvingsstandarden beskriver metoden for å vurdere antenneligheten til produkter som 
avgis fra aerosolbeholdere, som følge av deres tilbøyelighet til å antennes i et lukket rom. 
Innholdet i en aerosolbeholder sprayes inn i en sylindrisk prøvebeholder med et brennende lys. 
Dersom antenning observeres, noteres tiden som har gått, og avgitt mengde.

6.3.2.2.  Apparatur og materiale

6.3.2.2.1. Følgende apparatur kreves:

Kronometer (stoppeklokke) med en nøyaktighet på ± 0,2 s

Vannbad med en jevn temperatur på 20 °C med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Kalibrert laboratorievekt med en nøyaktighet på ± 0,1 g

Termometer med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Hygrometer med en nøyaktighet på ± 5 %

Trykkmåler med en nøyaktighet på ± 0,1 bar

Sylindrisk prøvebeholder som nærmere angitt nedenfor

6.3.2.2.2. Klargjøring av prøvingsapparatur

6.3.2.2.2.1. En sylindrisk beholder med et volum på ca. 200 dm3, en diameter på ca. 600 mm og en lengde på 
ca. 720 mm, som er åpen i den ene enden, skal modifiseres som følger:

a) Et lukkesystem med hengslet lokk skal monteres i beholderens åpne ende.

b) Alternativt kan plastfolie med en tykkelse på 0,01–0,02 mm brukes som lukkesystem. Dersom 
prøvingen utføres med plastfolie, må denne brukes som følger: Spenn folien over beholderens 
åpne ende og hold den på plass med et elastisk bånd. Båndet skal være så sterkt at det, når det 
er plassert rundt den liggende beholderen, forlenges med bare 25 mm når en masse på 0,45 kg 
festes ved båndets laveste punkt. Skjær et 25 mm snitt i folien, og start 50 mm fra kanten på
beholderen. Kontroller at folien er stram.

c) I den andre enden av beholderen bores et hull med en diameter på 50 mm i en avstand på 100 
mm fra kanten, slik at denne åpningen er øverst når beholderen ligger og er klar til prøvingen 
(figur 6.3.2.1).

Figur 6.3.2.1
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d) Sett et 100 mm høyt stearinlys med en diameter på 20–40 mm på et metallstativ på 200 × 200 
mm. Lyset skal byttes ut når det er mindre enn 80 mm høyt. Lysets flamme beskyttes mot 
sprayen av en deflektor som er 150 mm bred og 200 mm høy. Dette omfatter den skrå delen av
deflektoren, som begynner 150 mm fra den nederste kanten og har en helningsvinkel på 45° 
(figur 6.3.2.2).

Figur 6.3.2.2

e) Plasser lyset på metallstativet i midten av beholderen (figur 6.3.2.3).

Figur 6.3.2.3

f) Legg beholderen på gulvet eller et stativ på et sted der temperaturen ligger mellom 15 °C og
25 °C. Produktet som skal prøves, sprayes inn i beholderen på ca. 200 dm3, der tennkilden
befinner seg.

6.3.2.2.2.2. Vanligvis avgis produktet fra aerosolbeholderen i en vinkel på 90° i forhold til beholderens vertikale 
akse. Oppstillingen og framgangsmåten beskrevet over gjelder denne typen aerosolprodukter. For 
aerosolbeholdere som fungerer annerledes (f.eks. aerosolbeholdere med vertikal spredning), er det 
nødvendig å registrere endringer i utstyr og framgangsmåter i samsvar med god laboratoriepraksis, 
f.eks. ISO/IEC 17025:1999 (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse).

6.3.2.3.  Framgangsmåte

6.3.2.3.1.  Allmenne krav

6.3.2.3.1.1. Før prøvingen skal hver aerosolbeholder kondisjoneres og deretter klargjøres ved at den tømmes i 
ca. 1 sekund. Formålet med dette er å fjerne fremmedstoffer fra stigerøret.

6.3.2.3.1.2. Følg bruksanvisningen nøye. Kontroller særlig om beholderen skal brukes stående eller opp ned. 
Dersom beholderen skal ristes, skal dette skje rett før prøvingen.
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6.3.2.3.1.3. Prøvingene skal utføres i trekkfrie omgivelser som kan ventileres. Temperaturen skal reguleres til 
20 °C ± 5 °C, og den relative luftfuktigheten skal være 30–80 %.

6.3.2.3.2. Framgangsmåte ved prøving

a) Minst tre fulle aerosolbeholdere skal kondisjoneres til 20 °C ± 1 °C i et vannbad med minst
95 % av beholderen nedsenket i vannet i minst 30 minutter (dersom beholderen senkes helt
ned, er 30 minutters kondisjonering tilstrekkelig).

b) Mål eller beregn den sylindriske beholderens faktiske volum i dm3.

c) De allmenne kravene skal følges. Registrer temperaturen og den relative fuktigheten i
omgivelsene.

d) Bestem det indre trykket og innledende utløpshastighet ved 20 °C ± 1 °C (for å eliminere
defekte eller bare delvis fylte aerosolbeholdere).

e) Vei en aerosolbeholder og noter massen.

f) Tenn lyset og lukk beholderen (lokk eller plastfolie).

g) Plasser åpningen på aerosolbeholderens munnstykke 35 mm eller nærmere dersom det er
et produkt med bred spredning, fra midten av hullet i den sylindriske beholderen. Start
kronometeret (stoppeklokken) og rett sprayen, i samsvar med bruksanvisningen for produktet, 
mot midten av den motstående enden (lokk eller plastfolie). Aerosolbeholderen skal prøves i
den posisjonen den er beregnet å brukes i, dvs. stående eller opp ned.

h) Spray til produktet antennes. Stopp kronometeret og noter hvor lang tid det tok. Vei
aerosolbeholderen en gang til og noter massen.

i) Ventiler og rengjør den sylindriske beholderen og fjern alle rester som kan komme til å
påvirke etterfølgende prøvinger. La den sylindriske beholderen kjøle seg ned om nødvendig.

j) Gjenta trinn d)–i) med ytterligere to aerosolbeholdere av samme produkt (tre i alt, men merk
at hver beholder skal prøves bare én gang).

6.3.2.4. Metode for vurdering av resultatene

6.3.2.4.1. Det skal utarbeides en prøvingsrapport med følgende opplysninger:

a) Navnet på produktet og dets referanser.

b) Aerosolbeholderens indre trykk og tømmingshastighet.

c) Temperatur og relativ fuktighet i rommet.

d) Tømmingstid (i sekunder) som ved hver prøving er nødvendig for å oppnå antenning. (Dersom 
produktet ikke antennes, oppgis dette.)

e) Masse av produktet som sprayes ved hver prøving (i gram).

f) Den sylindriske beholderens faktiske volum (i dm3).

6.3.2.4.2. Tidsekvivalenten (teq) som er nødvendig for å oppnå antenning i 1 kubikkmeter, kan beregnes som 
følger:

teq = 
1000 × tømmingstid (s)

Den sylindriske beholderens faktiske volum (dm3)
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6.3.2.4.3. Deflagrasjonstettheten (Ddef) som er nødvendig for å oppnå antenning under prøvingen, kan 
beregnes som følger:

Ddef = 
1000 × mengde avgitt produkt (g)

Den sylindriske beholderens faktiske volum (dm3)

6.3.3. Antennelighetsprøving for skumaerosoler

6.3.3.1. Innledning

6.3.3.1.1. Denne prøvingsstandarden beskriver metoden for å vurdere antenneligheten for produkter som 
avgir aerosol i form av skum, gel eller krem. En aerosol som avgir skum, gel eller krem, sprayes (ca. 
5 g) på et urglass, og en tennkilde (stearinlys, vokslys, fyrstikk eller lighter) plasseres på bunnen 
av urglasset slik at man kan observere om skummet, gelen eller kremen antennes og fortsetter å 
brenne. Antenning defineres som en stabil flamme som opprettholdes i minst 2 sekunder, og som 
er minst 4 cm høy.

6.3.3.2. Apparatur og materiale

6.3.3.2.1. Følgende apparatur kreves:

Målelinjal, stativ og klemme inndelt i cm

Brannsikkert urglass med ca. 150 mm diameter 

Kronometer (stoppeklokke) med en nøyaktighet på ± 0,2 s

Stearinlys, vokslys, fyrstikk eller lighter 

Kalibrert laboratorievekt med en nøyaktighet på ± 0,1 g

Vannbad med en jevn temperatur på 20 °C med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Termometer med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Hygrometer med en nøyaktighet på ± 5 %

Trykkmåler med en nøyaktighet på ± 0,1 bar

6.3.3.2.2. Urglasset plasseres på en ildfast overflate i et trekkfritt område som kan ventileres etter hver 
prøving. Målelinjalen plasseres rett bak urglasset og festes i loddrett posisjon ved hjelp av et stativ 
og en klemme.

6.3.3.2.3. Linjalen plasseres slik at den nederste enden er på nivå med urglassets bunn i et vannrett plan.

6.3.3.3. Framgangsmåte

6.3.3.3.1. Allmenne krav

6.3.3.3.1.1. Før prøvingen skal hver aerosolbeholder kondisjoneres og deretter klargjøres ved at den tømmes i 
ca. 1 sekund. Formålet med dette er å fjerne fremmedstoffer fra stigerøret.

6.3.3.3.1.2. Følg bruksanvisningen nøye. Kontroller særlig om beholderen skal brukes stående eller opp ned. 
Dersom beholderen skal ristes, skal dette skje rett før prøvingen.

6.3.3.3.1.3. Prøvingene skal utføres i trekkfrie omgivelser som kan ventileres. Temperaturen skal reguleres til 
20 °C ± 5 °C, og den relative luftfuktigheten skal være 30–80 %.

6.3.3.3.2. Framgangsmåte ved prøving

a) Minst fire fulle aerosolbeholdere skal kondisjoneres til 20 °C ± 1 °C med minst 95 % av
beholderen nedsenket i vannet i minst 30 minutter før hver prøving (dersom beholderen
senkes helt ned, er 30 minutters kondisjonering tilstrekkelig).
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b) De allmenne kravene skal følges. Registrer temperaturen og den relative fuktigheten i
omgivelsene.

c) Bestem det indre trykket ved 20℃ ± 1 °C (for å eliminere defekte eller bare delvis fylte
aerosolbeholdere).

d) Mål tømmings- eller strømningshastigheten for aerosolproduktet som skal undersøkes, slik at 
mengden avgitt produkt kan måles mer nøyaktig.

e) Vei en aerosolbeholder og noter massen.

f) På grunnlag av den målte tømmings- eller strømningshastigheten og i samsvar med
produsentens bruksanvisning avgis ca. 5 g av produktet midt på det rene urglasset i en haug
som ikke er høyere enn 25 mm.

g) Innen 5 sekunder etter at avgivelsen er fullført, føres tennkilden mot nederkanten av prøven,
og samtidig startes kronometeret (stoppeklokken). Om nødvendig fjernes tennkilden fra
kanten av prøven etter ca. 2 sekunder, slik at det er mulig å gjøre en klar observasjon av om
produktet er antent. Dersom det ikke er noe synlig tegn på antenning, skal tennkilden igjen
føres mot kanten av prøven.

h) Dersom produktet antennes, noteres følgende:

i) flammens maksimale høyde i cm over urglassets bunn,

ii) flammens varighet i sekunder,

iii) det avgitte produktets masse, beregnet etter at aerosolbeholderen er tørket og veid på nytt.

i) Ventiler prøvingsområdet umiddelbart etter hver prøving.

j) Dersom produktet ikke antennes og det avgitte produktet forblir i skumform eller kremform
i hele bruksperioden, skal trinn e)–i) gjentas. La produktet hvile i 30 sekunder, 1 minutt, 2
minutter eller 4 minutter før tennkilden igjen føres mot produktet.

k) Gjenta trinn e)–j) to ganger til (totalt tre ganger) for samme beholder.

l) Gjenta trinn e)–k) med ytterligere to aerosolbeholdere (i alt tre beholdere) av samme produkt.

6.3.3.4. Metode for vurdering av resultatene

6.3.3.4.1. Det skal utarbeides en prøvingsrapport med følgende opplysninger:

a) hvorvidt produktet antennes,

b) flammens største høyde i cm,

c) flammens varighet i sekunder,

d) det prøvde produktets masse.»

______________________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/34/EF

av 23. april 2009

om felles bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for metrologisk kontroll

(Omarbeiding) (*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 71/316/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles 
bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder 
for metrologisk kontroll(3) er blitt betydelig endret flere 
ganger(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, 
bør direktivet av klarhetshensyn omarbeides.

2) I hver medlemsstat fastsettes måleinstrumentenes  
tekniske egenskaper og metodene for metrologisk kontroll 
av ufravikelige bestemmelser. Disse kravene er forskjellige 
fra en medlemsstat til en annen. Disse forskjellene hindrer 
handelen og kan skape ulike konkurransevilkår innenfor 
Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 28.4.2009, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 4.

(1) Uttalelse av 22. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlaments- og rådsuttalelse av 4. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. mars 2009.
(3) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
(4) Se vedlegg III del A.

3) Et av målene med kontroller i hver medlemsstat er å sikre 
at de mengder som leveres til kundene, svarer til den 
betalte prisen. Derfor bør ikke målet med dette direktiv 
være å avskaffe disse kontrollene, men å fjerne ulikheter 
mellom regler dersom de utgjør en hindring for handelen.

4) Disse hindringene for det indre markeds virkemåte kan 
reduseres og fjernes dersom de samme krav gjelder i alle 
medlemsstater, og kravene kan i utgangspunktet utfylle 
gjeldende nasjonale bestemmelser og senere erstatte disse 
bestemmelsene når de nødvendige vilkårene er til stede.

5) Selv i den tiden de eksisterer sammen med nasjonale 
bestemmelser, vil Fellesskapets krav gjøre det mulig for 
foretak å framstille produkter som har ensartede tekniske 
egenskaper og derfor kan markedsføres og brukes i hele 
Fellesskapet etter at de har vært gjennom EF-kontroller.

6) Fellesskapets tekniske krav til utførelse og funksjon bør 
sikre at instrumentene til enhver tid gir målinger som er 
tilstrekkelig nøyaktige for deres bruksområde.

7) Medlemsstatene bekrefter normalt at disse tekniske  
kravene er oppfylt, før måleinstrumenter bringes i 
omsetning eller brukes for første gang, eventuelt også 
når de er i bruk, og slik bekreftelse gis særlig ved 
typegodkjenning og verifisering. For å oppnå fri omsetning 
av disse instrumentene i Fellesskapet er det også 
nødvendig å sikre gjensidig godkjenning av kontroller 
i medlemsstatene og å opprette egnede framgangsmåter 
for EF-typegodkjenning og EF-førstegangsverifisering 
for dette formål samt EF-metoder for metrologisk 
kontroll i samsvar med dette direktiv og med de relevante 
særdirektiver.

2015/EØS/64/03
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8) Symboler eller merker på et måleinstrument eller et 
produkt som viser at det har gjennomgått de nødvendige 
kontroller, angir at dette instrumentet eller produktet 
oppfyller Fellesskapets gjeldende tekniske krav, og at 
det er unødvendig å gjenta de kontroller som allerede er 
utført, når instrumentet eller produktet er importert eller 
tatt i bruk.

9) Nasjonale metrologiske regler dekker tallrike 
kategorier måleinstrumenter og produkter. Ved dette 
direktiv fastsettes alminnelige bestemmelser, særlig 
om framgangsmåter for EF-typegodkjenning og EF-
førstegangsverifisering, samt om EF-metoder for 
metrologisk kontroll. Gjennomføringsdirektiver som 
dekker de forskjellige kategorier av instrumenter og 
produkter, vil fastsette kravene til teknisk utforming, 
funksjon og nøyaktighet, kontrollmetoder og eventuelt 
på hvilke vilkår Fellesskapets tekniske krav skal erstatte 
gjeldende nasjonale bestemmelser.

10) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(5).

11) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å endre 
vedlegg I og II til dette direktiv og vedleggene til sær-
direktivene. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i dette direktiv og i særdirektivene, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

12) De nye bestemmelsene som innføres i dette direktiv, 
gjelder bare komitéframgangsmåter. Det er derfor ikke 
nødvendig at de innarbeides i medlemsstatene.

13) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene som er angitt i del B i vedlegg 
III —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på:

(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

a) instrumenter som definert i nr. 2,

b) målenheter, harmonisering av metoder for måling og 
metrologisk kontroll og eventuelt midlene som kreves for 
anvendelse av slike metoder,

c) fastsettelse av, målemetoder for og metrologisk kontroll 
samt merking av mengder når det gjelder ferdigpakkede 
varer.

2. I dette direktiv menes med «instrumenter» måle-
instrumenter, deler av disse måleinstrumentene samt tilleggs-
innretninger og måleutstyr.

3. Medlemsstatene kan ikke på grunnlag av dette direktiv 
med tilhørende særdirektiver hindre, forby eller begrense 
markedsføring og/eller ibruktaking av et instrument eller et 
produkt beskrevet i nr. 1 dersom instrumentet eller produktet 
bærer EF-merker og/eller -symboler i samsvar med vilkårene 
fastsatt i dette direktiv og i særdirektivene som gjelder for 
vedkommende instrument eller produkt.

4. Medlemsstatene skal tillegge EF-typegodkjenning og EF-
førstegangsverifisering samme betydning som de tilsvarende 
nasjonale tiltak.

5. I særdirektivene om emnene omhandlet i nr. 1 skal særlig 
følgende angis:

—	 måleprosedyrer for, egenskaper ved og tekniske krav 
til utførelse og funksjon når det gjelder instrumentene 
omhandlet i nr. 1 bokstav a),

—	 kravene i forbindelse med nr. 1 bokstav b) og c).

6. I særdirektivene kan datoen da de eksisterende nasjonale 
bestemmelser skal erstattes av felleskapsbestemmelser, 
fastsettes.

KAPITTEL II

EF-TYPEGODKJENNING

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning i samsvar 
med bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene.
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2. EF-typegodkjenning av instrumenter gir adgang til EF-
førstegangsverifisering og, når EF-førstegangsverifisering ikke 
kreves, tillatelse til å bringe dem i omsetning og/eller ta dem 
i bruk. Dersom særdirektivet eller særdirektivene som gjelder 
for en kategori av instrumenter, unntar denne kategorien fra 
EF-typegodkjenning, skal instrumentene i denne kategorien ha 
direkte adgang til EF-førstegangsverifisering.

3. Dersom deres kontrollutstyr tillater det, skal medlems-
statene gi EF-typegodkjenning for hvert instrument som 
oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv og i de særdirektiver 
som gjelder for vedkommende instrument.

4. En søknad om EF-typegodkjenning kan inngis bare av 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet. 
For ett og samme instrument kan søknad inngis bare i én 
medlemsstat.

5. En medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning, skal 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den holdes underrettet 
om alle endringer av eller tillegg til den godkjente typen. Den 
skal underrette de andre medlemsstatene om slike endringer.

Endringer av eller tillegg til en godkjent type skal underkastes 
en ytterligere EF-typegodkjenning av den medlemsstaten som 
gav EF-typegodkjenningen, dersom slike endringer påvirker 
eller kan påvirke måleresultater eller de foreskrevne vilkår for 
bruk av instrumentet.

Når det gjelder en endret type, skal det imidlertid gis en ny 
EF-typegodkjenning i stedet for et tillegg til det opprinnelige 
EF-typegodkjenningsdokumentet dersom typen endres etter at 
bestemmelsene i dette direktiv eller i vedkommende særdirektiv 
er blitt endret eller tilpasset på en slik måte at den endrede typen 
kan godkjennes bare i henhold til de nye bestemmelsene.

Artikkel 3

Når EF-typegodkjenning gis for tilleggsinnretninger, skal 
følgende angis i godkjenningen:

a) de instrumenttyper som disse innretningene kan tilknyttes 
eller innbygges i,

b) de alminnelige vilkår for den samlede funksjon av de 
instrumenter som tilleggsinnretningene er godkjent for.

Artikkel 4

Når et instrument med tilfredsstillende resultat har gjennomgått 
undersøkelsen i forbindelse med EF-typegodkjenningen fastsatt 
i dette direktiv og i de særdirektiver som gjelder for instrumentet, 
skal den medlemsstaten som utførte undersøkelsen, utstede et 
EF-typegodkjenningsdokument.

Medlemsstaten skal sende dokumentet til søkeren.

Søkeren skal i de tilfeller som er omhandlet i artikkel 11 eller i 
et særdirektiv, og kan i alle andre tilfeller påføre eller få påført 
hvert instrument som er i samsvar med den godkjente typen, 
EF-godkjenningsmerket angitt i dokumentet.

Artikkel 5

1. EF-typegodkjenningen gjelder i ti år. Den kan forlenges 
for ti år om gangen. Antall instrumenter som kan framstilles i 
samsvar med den godkjente typen, skal ikke være begrenset.

EF-typegodkjenninger gitt på grunnlag av bestemmelsene i dette 
direktiv og i et særdirektiv kan ikke forlenges etter den dato en 
endring eller tilpasning av disse fellesskapsbestemmelsene har 
trådt i kraft, når slike EF-typegodkjenninger ikke kunne ha vært 
gitt på grunnlag av disse nye bestemmelsene.

Dersom EF-typegodkjenningen ikke forlenges, gjelder den 
likevel fortsatt for instrumenter som allerede er i bruk.

2. Dersom det tas i bruk nye teknikker som ikke er omhandlet 
i et særdirektiv, kan en begrenset EF-typegodkjenning gis etter 
forutgående samråd med de andre medlemsstatene.

Den kan inneholde følgende restriksjoner:

a) en begrensning av antall instrumenter som kan omfattes av 
godkjenningen,

b) en plikt til å underrette vedkommende myndigheter om 
installasjonsstedene,

c) en begrensning av bruken,

d) særlige begrensninger med hensyn til den anvendte 
teknikken.
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Den kan imidlertid gis bare dersom:

a) særdirektivet som gjelder for vedkommende kategori av 
instrumenter, har trådt i kraft,

b) største tillatte målefeil fastsatt i særdirektivene ikke er 
overskredet.

Gyldighetstiden for en slik godkjenning skal være høyst to år. 
Den kan forlenges med høyst tre år.

3. Medlemsstaten som har gitt den begrensede EF-
typegodkjenningen nevnt i nr. 2, skal så snart den anser at en  
ny teknikk har vist seg tilfredsstillende, søke om tilpasning til 
den tekniske utvikling av vedlegg I og II til dette direktiv dersom 
det er relevant, og av særdirektivene, etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 6

Dersom det ikke kreves EF-typegodkjenning av en kategori 
av instrumenter som oppfyller kravene i et særdirektiv, kan 
produsenten på eget ansvar påføre instrumentene i denne 
kategorien det særlige merket beskrevet i vedlegg I nr. 3.3.

Artikkel 7

1. Medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning, kan 
tilbakekalle den:

a) dersom de instrumentene som godkjenningen omfattet, 
ikke er i samsvar med den godkjente typen eller med 
bestemmelsene i det relevante særdirektiv,

b) dersom de metrologiske kravene angitt i godkjennings-
dokumentet eller bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 ikke er 
overholdt,

c) dersom den konstaterer at godkjenningen er gitt urett-
messig.

2. Medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning, skal 
tilbakekalle den dersom instrumentene som typegodkjenningen 
omfatter, under bruk viser en mangel av allmenn karakter som 
gjør dem uegnet til sitt formål.

3. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-type- 
godkjenning, blir underrettet av en annen medlemsstat om at et 

av forholdene omhandlet i nr. 1 og 2 foreligger, skal den også 
treffe de tiltak som er fastsatt i nevnte numre, etter samråd med 
den andre medlemsstaten.

4. Den medlemsstaten som har konstatert at forholdet nevnt 
i nr. 2 har oppstått, kan midlertidig forby markedsføring og 
ibruktaking av de berørte instrumentene.

Den skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen og oppgi grunnene for sin beslutning.

Samme framgangsmåte får anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 
for instrumenter som er unntatt fra EF-førstegangsverifisering, 
dersom produsenten etter varsel ikke bringer instrumentene 
i samsvar med den godkjente typen eller med kravene i det 
relevante særdirektiv.

5. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegod-
kjenningen, bestrider at forholdet nevnt i nr. 2 som den er blitt 
underrettet om, har oppstått, eller bestrider at tiltak truffet i 
henhold til nr. 4 er berettiget, skal de berørte medlemsstatene 
forsøke å løse tvisten.

Kommisjonen skal holdes underrettet. Den skal om nødvendig 
få i stand passende samråd for å komme fram til en løsning.

KAPITTEL III

EF-FØRSTEGANGSVERIFISERING

Artikkel 8

1. EF-førstegangsverifisering består i undersøkelse av et 
nytt eller ombygd instrument og bekreftelse av dets samsvar 
med den godkjente typen og/eller med kravene i dette direktiv 
og i særdirektivene som gjelder for vedkommende instrument. 
Den attesteres med merket for EF-førstegangsverifisering.

2. EF-førstegangsverifisering av instrumenter kan i de 
tilfeller som er angitt i særdirektivene, og i samsvar med de 
vedtatte framgangsmåtene, utføres ved en annen metode enn 
verifisering av enkelteksemplarer.
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3. Dersom deres kontrollutstyr tillater det, skal medlems-
statene utføre EF-førstegangsverifisering av instrumenter som 
oppgis å ha de måleegenskaper og å oppfylle de tekniske krav 
til utførelse og funksjon som er fastsatt i det særdirektivet som 
gjelder for denne kategorien av instrumenter.

4. Når det gjelder instrumenter som bærer merket for EF-
førstegangsverifisering, gjelder medlemsstatenes forpliktelse i 
henhold til artikkel 1 nr. 3 til utgangen av året etter det året da 
merket for EF-førstegangsverifisering ble påført, med mindre 
en lengre periode er fastsatt i særdirektivene.

Artikkel 9

1. Når et instrument innleveres til EF-førstegangsverifisering, 
skal medlemsstaten som utfører undersøkelsen, fastslå:

a) om instrumentet tilhører en kategori som er unntatt fra 
EF-typegodkjenning, og i så fall om det oppfyller de 
tekniske konstruksjons- og funksjonskravene fastsatt i 
særdirektivene som gjelder for instrumentet,

b) om instrumentet har fått EF-typegodkjenning, og i så fall 
om det er i samsvar med den godkjente typen og med de 
særdirektiver som gjelder for instrumentet, og som var i kraft 
på datoen for utstedelse av denne EF-typegodkjenningen.

2. Undersøkelsen som utføres ved EF-førstegangsverifisering, 
skal i samsvar med særdirektivene omfatte særlig:

a) de metrologiske egenskapene,

b) største tillatte målefeil,

c) konstruksjonen, i den grad den sikrer at måleegenskapene 
ikke forringes i betydelig grad under normale bruksforhold,

d) tilstedeværelse av de foreskrevne påskrifter og stempel skilt 
eller et sted for påføring av merkene for EF-førstegangs-
verifisering.

Artikkel 10

Når et instrument har gjennomgått EF-førstegangsverifisering 
med tilfredsstillende resultat i samsvar med kravene i dette 
direktiv og i særdirektivene, skal det under den berørte 
medlemsstats ansvar påføres merket for EF-delverifisering eller 
endelig EF-verifisering beskrevet i vedlegg II nr. 3, i samsvar 
med reglene i nevnte nummer.

Artikkel 11

Når EF-førstegangsverifisering ikke kreves for en kategori 
av instrumenter som oppfyller kravene i et særdirektiv, 
skal produsenten på eget ansvar påføre instrumentene i den 
kategorien det særlige merket beskrevet i vedlegg I nr. 3.4.

KAPITTEL IV

FELLES BESTEMMELSER OM 
EF-TYPEGODKJENNING OG EF-
FØRSTEGANGSVERIFISERING

Artikkel 12

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre 
at det på instrumenter brukes merker eller påskrifter som kan 
forveksles med EF-symboler eller -merker.

Artikkel 13

Hver medlemsstat skal underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen om de instanser, organer og institusjoner 
som er behørig bemyndiget til å utføre undersøkelsene 
fastsatt i dette direktiv og i særdirektivene, og til å utstede 
EF-typegodkjenningsdokumentene og påføre merkene for EF-
førstegangsverifisering.

Artikkel 14

Medlemsstatene kan kreve at de foreskrevne påskriftene 
utferdiges på deres offisielle språk.

KAPITTEL V

KONTROLL AV INSTRUMENTER I BRUK

Artikkel 15

Kravene til kontroll av instrumenter i bruk som bærer EF-
symboler eller -merker, særlig største tillatte målefeil under 
bruk, skal angis i særdirektivene. Dersom det i nasjonale 
bestemmelser om instrumenter som ikke bærer EF-symboler 
eller -merker, er fastsatt mindre strenge krav, kan disse legges 
til grunn ved kontrollen.
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KAPITTEL VI

TILPASNING AV DIREKTIVE TIL DEN TEKNISKE 
UTVIKLING

Artikkel 16

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I og II til 
dette direktiv og vedleggene til særdirektivene nevnt i artikkel 1 
til den tekniske utvikling, skal vedtas av Kommisjonen. Disse 
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv og i særdirektivene, bør vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 17 nr. 2.

Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke anvendes på 
kapittelet om britiske målenheter i vedlegget til direktivet om 
målenheter, og heller ikke på de vedleggene til direktivene 
om ferdigpakkede varer som omhandler mengdeområder for 
ferdigpakkede varer.

Artikkel 17

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til 
den tekniske utvikling av direktivene nevnt i artikkel 16.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Enhver beslutning om å nekte å gi eller nekte å forlenge EF-
typegodkjenning, å tilbakekalle slik godkjenning, å nekte å 
utføre EF-førstegangsverifisering eller å forby markedsføring 
eller ibruktaking som treffes i henhold til de bestemmelser 
som er vedtatt som et ledd i gjennomføringen av dette 
direktiv og særdirektivene som gjelder for vedkommende 

instrumenter, skal være utførlig begrunnet. Slike beslutninger 
skal meddeles den berørte part, som samtidig skal underrettes 
om den klageadgang vedkommende har i henhold til gjeldende 
lovgivning i medlemsstatene, og om fristene for slik klage.

Artikkel 19

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 20

Direktiv 71/316/EØF, endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg III del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene i vedlegg III 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-
ligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 21

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

 President Formann
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VEDLEGG I

EF-TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EF-typegodkjenning

1.1. Søknaden og korrespondansen i denne forbindelse skal utferdiges på et offisielt språk i samsvar med 
lovgivningen i den medlemsstaten der søknaden inngis. Medlemsstaten har rett til å kreve at de vedlagte 
dokumentene også utferdiges på samme offisielle språk.

Søkeren skal samtidig sende en kopi av sin søknad til alle medlemsstatene.

1.2. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) navnet og adressen til produsenten eller firmaet, eller til dennes representant eller til søkeren,

b) instrumentkategorien,

c) tiltenkt bruk,

d) måleegenskaper,

e) eventuell handelsbetegnelse eller type.

1.3. De nødvendige dokumenter for vurdering av søknaden skal vedlegges i to eksemplarer, særlig følgende:

1.3.1. en beskrivelse av:

a) instrumentets konstruksjon og funksjon,

b) sikkerhetsinnretninger som sikrer korrekt funksjon,

c) innretninger for regulering og justering,

d) tiltenkte steder for:

– verifiseringsmerker,

– eventuelle forseglingsmerker,

1.3.2. monteringstegninger av hele instrumentet og om nødvendig detaljerte tegninger av viktige komponenter,

1.3.3. en skjematisk tegning som viser driftsprinsippene, og om nødvendig et fotografi.

1.4. Søknaden skal eventuelt følges av dokumenter som gjelder nasjonal godkjenning som allerede er gitt.

2. Undersøkelse med sikte på EF-typegodkjenning

2.1. Undersøkelsen skal omfatte:

2.1.1. en gjennomgåelse av dokumentene og en undersøkelse av typens måleegenskaper i den metrologiske 
tjenestens laboratorier, i godkjente laboratorier eller på produksjons-, leverings- eller installasjonsstedet,

2.1.2. dersom typens måleegenskaper er kjent i detalj, bare en gjennomgåelse av de framlagte dokumentene.

2.2. Undersøkelsen skal omfatte hele instrumentets funksjon under normale bruksforhold. Under slike forhold må 
instrumentet beholde de måleegenskaper som kreves.
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2.3. Art og omfang av undersøkelsen nevnt i nr. 2.1 kan fastsettes i særdirektiver.

2.4. Den metrologiske tjenesten kan kreve at søkeren stiller til dens rådighet standarder og egnede ressurser i form 
av materiale og hjelpepersonale som er nødvendig for å utføre godkjenningsprøvingen.

3. EF-typegodkjenningsdokument og godkjenningsmerke

3.1. Dokumentet skal inneholde resultatene av undersøkelsen av typen samt de øvrige krav som må oppfylles. Det 
skal følges av beskrivelser, tegninger og diagrammer som er nødvendige for å identifisere typen og forklare 

dens funksjon. Godkjenningsmerket fastsatt i artikkel 4 har form av en stilisert bokstav ε og inneholder:

– i den øvre delen blokkbokstaven(e) som identifiserer medlemsstaten som har gitt godkjenningen (B for 
Belgia, BG for Bulgaria, CZ for Den tsjekkiske republikk, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for 
Estland, IRL for Irland, EL for Hellas, E for Spania, F for Frankrike, I for Italia, CY for Kypros, LV for 
Latvia, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, NL for Nederland, A for Østerrike, 
PL for Polen, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for 
Sverige, UK for Det forente kongerike), og de to siste sifrene i godkjenningsåret,

– i den nedre delen en betegnelse som fastsettes av den metrologiske tjenesten som har gitt godkjenningen 
(identifikasjonsnummer).

Et eksempel på dette godkjenningsmerket er vist i nr. 6.1.

3.2. Ved en begrenset EF-typegodkjenning skal bokstaven P med samme størrelse som den stiliserte bokstaven ε 
plasseres foran denne.

Et eksempel på dette merket for begrenset godkjenning er vist i nr. 6.2.

3.3. Merket nevnt i artikkel 6 er det samme som EF-godkjenningsmerket, bortsett fra at den stiliserte bokstaven ε 
er speilvendt symmetrisk om en vertikal akse, og bærer ingen annen indikasjon med mindre annet er fastsatt i 
særdirektivene.

Et eksempel på dette merket er vist i nr. 6.3.

3.4. Merket nevnt i artikkel 11 er det samme som EF-godkjenningsmerket i en sekskant.

Et eksempel på dette merket er vist i nr. 6.4.

3.5. Merkene som er nevnt i nr. 3.1-3.4, og som påføres av produsenten i samsvar med bestemmelsene i dette 
direktiv, skal plasseres på et synlig sted på hvert instrument og alt hjelpeutstyr som innleveres for verifisering, 
og skal være leselige og uutslettelige. Dersom det er teknisk vanskelig å påføre merkene, kan unntak fastsettes 
i særdirektiver eller gis etter avtale mellom medlemsstatenes metrologiske tjenester.

4. Deponering av et prøveinstrument

I tilfellene nevnt i særdirektivene kan den tjenesten som har gitt godkjenningen, anmode om deponering av 
det prøveinstrumentet som det er gitt godkjenning for, dersom den anser dette for nødvendig. I stedet for dette 
prøveinstrumentet kan tjenesten tillate deponering av deler av instrumentet eller av modeller eller tegninger, og skal 

i så fall angi dette i EF-typegodkjenningsdokumentet.

5. Kunngjøring av godkjenning

5.1. Samtidig med at den berørte part underrettes, skal det sendes kopier av EF-typegodkjenningsdokumentet 
til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene, som også på anmodning kan få kopier av rapportene fra de 
metrologiske undersøkelsene.

5.2. Tilbakekalling av EF-typegodkjenninger og andre meldinger om omfanget og gyldigheten av EF-
typegodkjenninger skal også kunngjøres etter framgangsmåten nevnt i nr. 5.1.

5.3. En medlemsstat som nekter å gi EF-typegodkjenning, skal underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette.
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6. Merker for EF-typegodkjenning

6.1. Merke for EF-typegodkjenning

Eksempel:
EF-typegodkjenning gitt av Tysklands metrologiske 

tjeneste i 1971 (se nr. 3.1 første strekpunkt). 

Identifikasjonsnummer for EF-typegodkjenningen (se 
nr. 3.1 annet strekpunkt).

6.2. Merke for begrenset EF-typegodkjenning (se nr. 3.2)

Eksempel:
Begrenset EF-typegodkjenning gitt av Tysklands 
metrologiske tjeneste i 1971.

Identifikasjonsnummer for den begrensede EF-
typegodkjenningen.

6.3. Merke for unntak fra EF-typegodkjenning (se nr. 3.3)

Eksempel:

6.4. Merke for EF-typegodkjenning for instrumenter som er unntatt fra EF-førstegangsverifisering (se nr. 3.4)

Eksempel:
EF-typegodkjenning gitt av Tysklands metrologiske 
tjeneste i 1971.

Identifikasjonsnummer for EF-typegodkjenningen.
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VEDLEGG II

EF-FØRSTEGANGSVERIFISERING

1. Allment

1.1. EF-førstegangsverifiseringen kan utføres i ett eller flere trinn (normalt to).

1.2. Med forbehold for bestemmelsene i særdirektivene skal:

1.2.1. EF-førstegangsverifiseringen utføres i ett trinn for instrumenter som utgjør en enhet når de forlater 
fabrikken, det vil si instrumenter som i prinsippet kan overføres til installasjonsstedet uten først å tas 
fra hverandre,

1.2.2. EF-førstegangsverifiseringen utføres i to eller flere trinn for instrumenter som for å fungere korrekt er 
avhengige av installasjons- eller bruksforholdene,

1.2.3. første trinn i verifiseringen særlig sikre at instrumentet er i samsvar med den EF-godkjente typen eller, 
når det gjelder instrumenter som er unntatt fra typegodkjenning, med de gjeldende krav.

2. Sted for EF-førstegangsverifisering

2.1. Dersom det i særdirektivene ikke er angitt hvor verifisering skal finne sted, skal instrumenter som skal 
verifiseres i bare ett trinn, verifiseres på det stedet som vedkommende metrologiske tjeneste velger.

2.2. Instrumenter som skal verifiseres i to eller flere trinn, skal verifiseres av den lokale vedkommende metrologiske 
tjeneste.

2.2.1. Siste trinn i verifiseringen skal utføres på installasjonsstedet.

2.2.2. De andre trinnene i verifiseringen skal utføres som fastsatt i nr. 2.1.

2.3. Særlig når verifisering finner sted utenfor verifiseringskontoret, kan den metrologiske tjenesten som utfører 
verifiseringen, kreve at søkeren:

– stiller til dens rådighet standarder og egnede ressurser i form av materiale og hjelpepersonale som er 
nødvendig for å utføre verifiseringen,

– framlegger en kopi av EF-typegodkjenningsdokumentet.

3. Merker for EF-førstegangsverifisering

3.1. Beskrivelse av merker for EF-førstegangsverifisering

3.1.1. Med forbehold for bestemmelsene i særdirektivene skal merker for EF-førstegangsverifisering som 
påføres i samsvar med nr. 3.3, være som følger:

3.1.1.1. Merket for endelig EF-verifisering skal bestå av to stempler:

a) Det første stempelet skal bestå av en bokstav «e» som inneholder:

– i den øvre halvdelen blokkbokstaven eller blokkbokstavene som identifiserer 
medlemsstaten der førstegangsverifiseringen finner sted (B for Belgia, BG for 
Bulgaria, CZ for Den tsjekkiske republikk, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for 
Estland, IRL for Irland, EL for Hellas, E for Spania, F for Frankrike, I for Italia, CY for 
Kypros, LV for Latvia, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, 
NL for Nederland, A for Østerrike, PL for Polen, P for Portugal, RO for Romania, 
SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sverige, UK for Det forente 
kongerike), om nødvendig sammen med ett eller to sifre som identifiserer en territoriell 
eller administrativ underavdeling,
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– i den nedre halvdelen identifikasjonsnummeret til verifiseringsagenten eller -kontoret.

b) Det andre stempelet skal bestå av de to siste sifrene i verifiseringsåret i en sekskant.

3.1.1.2. Merket for EF-delverifisering skal bestå av bare det første stempelet. Det skal også tjene som 
forseglingsmerke.

3.2. Merkenes form og størrelse

3.2.1. Vedlagte tegninger viser formen, størrelsen og omrisset på bokstavene og tallene for merkene for 
EF-førstegangsverifisering som fastsatt i nr. 3.1; de første to tegningene viser de enkelte delene av 
stempelet, og den tredje er et eksempel på et stempel. Størrelsene vist på tegningene er relative verdier; 
de framkommer som en funksjon av diameteren på sirkelen som omgir henholdsvis bokstaven «e» og 
sekskanten.

Den faktiske diameteren på sirklene som omgir merkene, er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og 12,5 mm.

3.2.2. Medlemsstatenes metrologiske tjenester skal gjensidig utveksle originaltegningene av merkene for EF-
førstegangsverifisering, i samsvar med modellene på de vedlagte tegningene.

3.3. Påføring av merkene

3.3.1. Merket for endelig EF-verifisering skal påføres instrumentet på det stedet som er avsatt for dette, når 
instrumentet er fullt ut verifisert og ansett for å være i samsvar med EF-kravene.

3.3.2. Merket for EF-delverifisering skal påføres:

3.3.2.1. når verifiseringen utføres i flere trinn, det instrumentet eller den del av et instrument som 
oppfyller vilkårene som er fastsatt for andre operasjoner enn dem på installasjonsstedet, på 
samme sted som stempelskiltet, eller på et annet sted fastsatt i særdirektivene,

3.3.2.2. som forseglingsmerke i alle tilfeller, på stedene fastsatt i særdirektivene.
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med liste over endringer

(som nevnt i artikkel 20)

Rådsdirektiv 71/316/EØF
(EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1)

Punkt X.12 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1972
(EFT L 73 av 27.3.1972, s. 118)

Rådsdirektiv 72/427/EØF
(EFT L 291 av 28.12.1972, s. 156)

Punkt X.A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 108)

Rådsdirektiv 83/575/EØF
(EFT L 332 av 28.11.1983, s. 43)

Punkt IX.A.7 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 212)

Rådsdirektiv 87/354/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 43)

Bare med hensyn til henvisninger til direktiv 71/316/
EØF i artikkel 1 og i nr. 4 i vedlegget

Rådsdirektiv 87/355/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 46)

Rådsdirektiv 88/665/EØF Bare artikkel 1 nr. 1
(EFT L 382 av 31.12.1988, s. 42)

Punkt XI.C.VII.1 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1994
(EFT L 241 av 29.8.1994, s. 211)

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003 Bare vedlegg III nr. 5
(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36)

Punkt I.D.1 i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 64)

Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare med hensyn til henvisninger til direktiv 71/316/
EØF i artikkel 1 og i punkt B.1 i vedlegget

Kommisjonsdirektiv 2007/13/EF
(EUT L 73 av 13.3.2007, s. 10)

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 20)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning

71/316/EØF 30. januar 1973

83/575/EØF 1. januar 1985

87/354/EØF 31. desember 1987

87/355/EØF 31. desember 1987

2006/96/EF 1. januar 2007

2007/13/EF 9. mars 2008
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og artikkel 1 nr. 2

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) Artikkel 1 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 4 første ledd Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd Artikkel 1 nr. 6

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 3, innledningsformulering Artikkel 3, innledningsformulering

Artikkel 3 første strekpunkt Artikkel 3 bokstav a)

Artikkel 3 annet strekpunkt Artikkel 3 bokstav b)

Artikkel 4 første punktum Artikkel 4 første og annet ledd

Artikkel 4 annet punktum Artikkel 4 tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 første ledd Artikkel 5 nr. 2 første ledd

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd, innledningsformulering Artikkel 5 nr. 2 annet ledd, innledningsformulering

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav b)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav c)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd fjerde strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav d)

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd, innledningsformulering Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd, innledningsformulering

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd første strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd bokstav b)

Artikkel 5 nr. 2 fjerde ledd Artikkel 5 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 7 nr. 1-3 Artikkel 7 nr. 1-3

Artikkel 7 nr. 4 første punktum Artikkel 7 nr. 4 første ledd

Artikkel 7 nr. 4 annet punktum Artikkel 7 nr. 4 annet ledd

Artikkel 7 nr. 4 tredje punktum Artikkel 7 nr. 4 tredje ledd

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 7 nr. 5

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) Artikkel 8 nr. 1
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Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 9 nr. 2, innledningsformulering Artikkel 9 nr. 2, innledningsformulering

Artikkel 9 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 2 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 9 nr. 2 fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 10 og 11 Artikkel 10 og 11

Artikkel 12-14 Artikkel 12-14

Artikkel 15 Artikkel 15

Artikkel 16 første punktum Artikkel 16 første ledd

Artikkel 16 annet punktum Artikkel 16 annet ledd

Artikkel 17 —

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1

Artikkel 18 nr. 2 første ledd Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 18 nr. 2 annet ledd —

Artikkel 18 nr. 3 —

Artikkel 19 Artikkel 18

Artikkel 20 nr. 1 —

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 19

— Artikkel 20 og 21

Artikkel 21 Artikkel 22

Vedlegg I Vedlegg I

Nr. 1 og 1.1 Nr. 1 og 1.1

Nr. 1.2, innledningsformulering Nr. 1.2, innledningsformulering

Nr. 1.2 første strekpunkt Nr. 1.2 bokstav a)

Nr. 1.2 annet strekpunkt Nr. 1.2 bokstav b)

Nr. 1.2 tredje strekpunkt Nr. 1.2 bokstav c)

Nr. 1.2 fjerde strekpunkt Nr. 1.2 bokstav d)

Nr. 1.2 femte strekpunkt Nr. 1.2 bokstav e)

Nr. 1.3 Nr. 1.3

Nr. 1.3.1, innledningsformulering Nr. 1.3.1, innledningsformulering

Nr. 1.3.1 første strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav a)

Nr. 1.3.1 annet strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav b)

Nr. 1.3.1 tredje strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav c)

Nr. 1.3.1 fjerde strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav d)
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Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Nr. 1.3.2 til nr. 5 Nr. 1.3.2 til nr. 5

Nr. 5.2 Nr. 5.1

Nr. 5.3 Nr. 5.2

Nr. 5.4 Nr. 5.3

Nr. 6 til nr. 6.4 Nr. 6 til nr. 6.4

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III

— Vedlegg IV
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2015/EØS/64/04

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter(1), særlig 
artikkel 16 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2004/22/EF harmoniseres kravene i 
forbindelse med markedsføring og/eller ibruktaking av 
måleinstrumenter med en målefunksjon som definert i 
de instrumentspesifikke vedleggene MI-001 til MI-010. 
Måleinstrumenter må oppfylle de grunnleggende kravene 
fastsatt i vedlegg I og i det relevante instrumentspesifikke 
vedlegget.

2) De instrumentspesifikke vedleggene til direktiv 2004/22/
EF inneholder krav som er tilpasset de ulike typene av 
måleinstrumenter. Disse kravene omfatter særskilte 
bestemmelser om tillatte feil for å sikre måleinstrumentets 
nøyaktighet og ytelse og garantere at målefeilen under 
nominelle driftsforhold og i fravær av forstyrrelser 
ikke overstiger den definerte verdien for største tillatte 
målefeil.

3) Ettersom det er utarbeidet nye spesifikasjoner for 
gassmålere og volumkonverteringsinnretninger, kan det 
svært spesifikke kravet i nr. 2.1 i vedlegg MI-002 skape 
hindringer for teknisk utvikling og nyskaping samt for fri 
omsetning av gassmålere. Det bør derfor erstattes med et 
mer allment ytelseskrav.

4) I nr. 7.3 i vedlegg I til direktiv 2004/22/EF er det for 
måleinstrumenter som brukes til offentlige tjenester, 
fastsatt en generell beskyttelse mot feil med urimelig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2009, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 4.

(1) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1.

skjevhet utenfor det kontrollerte måleområdet. Erfaringen 
har imidlertid vist at for å garantere at et måleinstrument 
ikke utnytter den største tillatte målefeilen og systematisk 
favoriserer noen av partene i transaksjonen, er det også 
nødvendig å kreve beskyttelse mot feil med urimelig 
skjevhet innenfor det kontrollerte måleområdet for disse 
instrumentene.

5) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

6) Direktiv 2004/22/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Måleinstrumentkomiteen, som ble nedsatt 
ved artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2004/22/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

De instrumentspesifikke vedleggene MI-001 til MI-005 til 
direktiv 2004/22/EF endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. desember 2010 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 2011.

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/137/EF

av 10. november 2009

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter med hensyn 
til utnyttelse av største tillatte målefeil når det gjelder de instrumentspesifikke vedleggene MI-001 

til MI-005 (*)
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. november 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

________



22.10.2015 Nr. 64/173EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

I direktiv 2004/22/EF gjøres følgende endringer:

1. I avsnittet «Største tillatte målefeil» under «Spesifikke krav» i vedlegg MI-001 skal nytt nr. 6a lyde:

«6a. Måleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.»

2. I vedlegg MI-002 gjøres følgende endringer:

a) I del I nr. 2.1 skal avsnittet under tabellen lyde:

 «Gassmåleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.»

b) I del II nr. 8 tilføyes følgende avsnitt etter merknaden:

 «Volumkonverteringsinnretningen skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av 
partene.»

3. I nr. 3 under «Spesifikke krav» i vedlegg MI-003 tilføyes følgende avsnitt:

 «Måleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.»

4. I nr. 3 under «Spesifikke krav» i vedlegg MI-004 tilføyes følgende avsnitt:

 «Den komplette varmemåleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av 
partene.»

5. I nr. 2 under «Spesifikke krav» i vedlegg MI-005 skal nytt nr. 2.8 lyde:

«2.8. Målesystemet skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.»

____________________________



Nr. 64/174 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2015/EØS/64/05

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en 
nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad 
til å verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og 
økonomiske interesser.

2) Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og 
helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.

3) For å verne menneskers helse må det foretas en trygghets-
vurdering av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer 
i næringsmidler beregnet på konsum, før de bringes i 
omsetning i Det europeiske fellesskap.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 6.

(1) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, 

s. 134), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, 
s. 1), Europaparlamentets holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.

4) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer 
i næringsmidler(3), europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om nærings-
middelenzymer(4) og europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper til bruk i og på nærings-
midler(5) (heretter kalt «sektorregelverk på nærings-
middelområdet») fastsettes harmoniserte kriterier og 
krav med hensyn til vurdering og godkjenning av disse 
stoffene.

5) Det legges særlig opp til at tilsetningsstoffer, enzymer 
og aromaer i næringsmidler, i den grad de må trygghets-
vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1334/2008 
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler, 
ikke må bringes i omsetning eller anvendes i næringsmidler 
beregnet på konsum, i samsvar med vilkårene fastsatt i 
sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, med 
mindre de er oppført på en fellesskapsliste over godkjente 
stoffer.

6) Å sikre innsyn i produksjonen og håndteringen av nærings-
midler er helt avgjørende for å bevare forbrukernes tillit.

7) I den forbindelse bør det fastsettes en felles, effektiv, 
tidsbegrenset og åpen fellesskapsframgangsmåte for 
å vurdere og godkjenne de tre stoffkategoriene, med 
henblikk på å forenkle det frie varebyttet for dem på 
fellesskapsmarkedet.

(3) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(4) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.
(5) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1331/2008

av 16. desember 2008

om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og 
aromaer i næringsmidler (*)



8) Denne felles framgangsmåten må bygge på prinsippene 
om god forvaltning og rettssikkerhet, og den må gjennom-
føres i samsvar med disse prinsippene.

9) Denne forordning vil således utfylle rammereglene for 
godkjenning av stoffene ved å fastsette de ulike trinnene i 
framgangsmåten, tidsfristene for dem, rollen til de berørte 
partene og prinsippene som gjelder. For visse deler av 
framgangsmåten er det imidlertid nødvendig å ta hensyn 
til de særlige kjennetegnene til sektorregelverket for hvert 
næringsmiddelområde.

10) Fristene fastsatt i framgangsmåten tar hensyn til tiden 
som er nødvendig for å vurdere de ulike kriteriene i 
sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, og de 
gir samtidig tilstrekkelig tid til samråd ved utarbeidingen 
av utkast til tiltak. Særlig bør fristen på ni måneder som 
Kommisjonen har til å framlegge et utkast til forordning 
om ajourføring av fellesskapslisten, ikke utelukke at dette 
kan gjøres på kortere tid.

11) Når Kommisjonen mottar en søknad, bør den innlede 
framgangsmåten og om nødvendig anmode om en uttalelse 
fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «Myndigheten»), opprettet ved europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 
28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(6), så snart som mulig etter at 
søknadens gyldighet og anvendelighet er blitt vurdert.

12) I samsvar med rammen for risikovurdering i saker som 
gjelder næringsmiddeltrygghet, som fastsatt i forordning 
(EF) nr. 178/2002, må det forut for godkjenningen 
som gjør at stoffer kan bringes i omsetning, foretas en 
uavhengig vitenskapelig vurdering av høyest mulig 
standard av risikoen stoffene utgjør for menneskers 
helse. Vurderingen, som skal foretas på Myndighetens 
ansvar, må etterfølges av et vedtak om risikohåndtering 
gjort av Kommisjonen etter en framgangsmåte med 
forskriftskomité, som sikrer et nært samarbeid mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene.

13) Godkjenningen som gjør at stoffer kan bringes i 
omsetning, bør gis i henhold til denne forordning under 
forutsetning av at kriteriene for godkjenningen i henhold 
til sektorregelverket for næringsmiddelområdet er oppfylt.

(6) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

14) Det er allment anerkjent at vitenskapelige risiko-
vurderinger i visse tilfeller ikke er tilstrekkelig for å 
skaffe til veie alle de opplysningene som en avgjørelse om 
risikohåndtering bør bygge på, og at det kan tas hensyn 
til andre berettigede forhold som er relevante for saken, 
herunder samfunnsmessige, økonomiske, tradisjonelle, 
etiske og miljømessige forhold, samt kontrollmulighetene.

15) For å sikre at både driftsansvarlige for foretak i de berørte 
sektorene og allmennheten underrettes om gjeldende 
godkjenninger, bør de godkjente stoffene oppføres på en 
fellesskapsliste som Kommisjonen oppretter, ajourfører 
og offentliggjør.

16) Om nødvendig og under visse omstendigheter kan 
sektorregelverket for det bestemte næringsmiddelområdet 
inneholde bestemmelser om tidsbegrenset vern av 
vitenskapelige opplysninger og annen informasjon som 
søkeren har inngitt. I så fall skal det i sektorregelverket 
fastsettes på hvilke vilkår opplysningene ikke kan 
anvendes til fordel for en annen søker.

17) Nettverkssamarbeid mellom Myndigheten og de 
organisasjonene i medlemsstatene som er virksomme på 
områdene som hører inn under Myndighetens oppdrag, 
er et av grunnprinsippene for Myndighetens arbeidsmåte. 
Når Myndigheten utarbeider sin uttalelse, kan den derfor 
benytte seg av nettverket som står til dens rådighet 
gjennom artikkel 36 i forordning (EF) nr. 178/2002 og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2230/2004(7).

18) Den felles framgangsmåten for godkjenning av stoffer må 
oppfylle krav om innsyn og informasjon til allmennheten 
og samtidig sikre søkernes rett til fortrolig behandling av 
bestemte opplysninger.

19) Hensynet når det gjelder å sikre fortrolig behandling av 
visse sider av en søknad, bør opprettholdes for å beskytte 
søkerens konkurransemessige stilling. Opplysninger 
som gjelder et stoffs trygghet, herunder, men ikke 
begrenset til, toksikologiske undersøkelser, andre 
trygghetsundersøkelser og rådata, bør imidlertid under 
ingen omstendigheter være fortrolige.

20) I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 får europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 
30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(8) anvendelse på 
dokumenter som Myndigheten er i besittelse av.

(7) Forordning (EF) nr. 2230/2004 av 23. desember 2004 om fastsetting 
av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 178/2002 med hensyn til nettverket av organisasjoner som virker på 
områder som omfattes av oppdraget til Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 64).

(8) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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21) I forordning (EF) nr. 178/2002 er det fastsatt framgangs-
måter for å treffe nødtiltak for næringsmidler med 
opprinnelse i Fellesskapet eller for næringsmidler som er 
importert fra tredjestater. I henhold til nevnte forordning 
kan Kommisjonen treffe slike tiltak i situasjoner der det 
er sannsynlig at næringsmidler vil utgjøre en alvorlig 
risiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, og der 
en slik risiko ikke kan avverges på en tilfredsstillende 
måte ved hjelp av tiltak som treffes av den eller de berørte 
medlemsstatene.

22) Av hensyn til økt effektivitet og enklere regelverk bør det 
på mellomlang sikt undersøkes om det er hensiktsmessig 
å utvide virkeområdet for den felles framgangsmåten til 
annet regelverk på næringsmiddelområdet.

23) Ettersom målene for denne forordning ikke i tilstrekkelig 
grad kan nås av medlemsstatene på grunn av forskjellene 
mellom nasjonale lover og bestemmelser og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

24) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-
beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 
av nærmere regler for utøvelsen av den gjennom førings-
myndighet som er gitt Kommisjonen(9).

25) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å ajourføre 
fellesskapslistene. Ettersom disse tiltakene er allmenne og 
har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, blant 
annet ved å utfylle det med nye ikke-grunnleggende 
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

26) Av effektivitetshensyn bør fristene som normalt gjelder 
i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll, kortes ned ved tilføyelse av stoffer på 
fellesskapslistene og ved tilføyelse, sletting eller endring 
av vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til 
forekomsten av et stoff på fellesskapslistene.

27) Når det foreligger grunner som krever hastesaks-
behandling, og det ikke er mulig å overholde de normale 
fristene for framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll, bør Kommisjonen kunne anvende 
framgangsmåten for behandling av hastesaker fastsatt 
i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å slette 
et stoff fra fellesskapslistene og for å tilføye, slette eller 
endre vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til 
forekomsten av et stoff på fellesskapslistene —

(9) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALLMENNE PRINSIPPER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved denne forordning fastsettes en felles framgangsmåte 
for vurdering og godkjenning (heretter kalt «den felles 
framgangsmåten») av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer 
i næringsmidler samt kildematerialer for aromaer og 
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper 
som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler 
(heretter kalt «stoffene»), som bidrar til fritt varebytte for 
næringsmidler i Fellesskapet, og til et høyt nivå for vern av 
menneskers helse og til et høyt nivå av forbrukervern, herunder 
vern av forbrukernes interesser. Denne forordning får ikke 
anvendelse på røykaromaer som omfattes av virkeområdet 
for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 
av 10. november 2003 om røykaromaer som brukes eller er 
beregnet på bruk i eller på næringsmidler(10).

2. Ved den felles framgangsmåten skal det fastsettes 
saksbehandlingsregler for ajourføringen av listene over stoffer 
som er godkjent for markedsføring i Fellesskapet i henhold 
til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler, forordning (EF) nr. 1332/2008 om nærings-
middelenzymer og forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer 
og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper til bruk i og på næringsmidler (heretter kalt «sektor-
regelverket på næringsmiddelområdet»).

3. Kriteriene for oppføring av stoffer på fellesskapslisten 
omhandlet i artikkel 2, innholdet i forordningen omhandlet i 
artikkel 7 og, eventuelt, overgangsbestemmelsene for løpende 
framgangsmåter er fastsatt i sektorregelverket for hvert 
næringsmiddelområde.

Artikkel 2

Fellesskapsliste over stoffer

1. Innenfor rammen av sektorregelverket for hvert 
nærings middelområde skal stoffer som kan bringes i 
omsetning i Fellesskapet, oppføres på en liste (heretter kalt 
«fellesskapslisten») hvis innhold bestemmes av nevnte 
regelverk. Fellesskapslisten skal ajourføres av Kommisjonen. 
Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

2. Med «ajourføring av fellesskapslisten» menes:

a) å tilføye et stoff til fellesskapslisten,

(10) EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.
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b) å slette et stoff fra fellesskapslisten og

c) å tilføye, slette eller endre vilkår, spesifikasjoner eller 
begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på 
fellesskapslisten.

KAPITTEL II

FELLES FRAMGANGSMÅTE

Artikkel 3

Hovedtrinnene i den felles framgangsmåten

1. Den felles framgangsmåten for ajourføring av felles-
skapslisten kan innledes enten på initiativ fra Kommisjonen 
eller som følge av en søknad. Søknader kan inngis av en 
medlemsstat eller en berørt part, som kan representere flere 
berørte parter (heretter kalt «søkeren»), i samsvar med vilkårene 
i gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 
bokstav a). Søknader skal sendes til Kommisjonen.

2. Kommisjonen skal anmode om en uttalelse fra Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«Myndigheten») som skal avgis i samsvar med artikkel 5.

For ajourføringene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 
og c) er Kommisjonen imidlertid ikke pålagt å anmode om 
en uttalelse fra Myndigheten dersom ajourføringene ikke er 
tilbøyelige til å påvirke menneskers helse.

3. Den felles framgangsmåten skal avsluttes med at 
Kommisjonen vedtar en forordning om ajourføringen i samsvar 
med artikkel 7.

4. Som unntak fra nr. 3 kan Kommisjonen når som helst av-
slutte den felles framgangsmåten og avstå fra å gjøre den plan-
lagte ajourføringen dersom den anser at ajourføringen ikke er 
be grunnet. Den skal eventuelt ta hensyn til Myndighetens ut-
talelse, medlemsstatenes synspunkter, relevante bestemmelser 
i Fellesskapets regelverk og andre berettigede forhold som er 
relevante for den aktuelle saken.

I slike tilfeller skal Kommisjonen, når det er relevant, under-
rette søkeren og medlemsstatene direkte og oppgi i brevet 
grunnene til at de ikke anser ajourføringen som berettiget.

Artikkel 4

Innledning av framgangsmåten

1. Når Kommisjonen mottar en søknad om ajourføring av 
fellesskapslisten, skal den

a) sende skriftlig bekreftelse til søkeren på at søknaden er 
mottatt innen 14 virkedager etter at den er mottatt, og

b) eventuelt og i så fall så snart som mulig underrette 
Myndigheten om søknaden og anmode om Myndighetens 
uttalelse i samsvar med artikkel 3 nr. 2.

Kommisjonen skal gjøre søknaden tilgjengelig for medlems-
statene.

2. Når Kommisjonen innleder framgangsmåten på eget 
initiativ, skal den underrette medlemsstatene og eventuelt be 
om Myndighetens uttalelse.

Artikkel 5

Myndighetens uttalelse

1. Myndigheten skal avgi sin uttalelse senest ni måneder 
etter at den har mottatt en gyldig søknad.

2. Myndigheten skal sende sin uttalelse til Kommisjonen, 
medlemsstatene og eventuelt søkeren.

Artikkel 6

Tilleggsopplysninger om risikovurdering

1. I behørig begrunnede tilfeller når Myndigheten ber om 
tilleggsopplysninger fra søkere, kan fristen nevnt i artikkel 5 
nr. 1 forlenges. Etter samråd med søkeren skal Myndigheten 
fastsette en frist for framleggelse av disse opplysningene 
og underrette Kommisjonen om behovet for ytterligere tid.  
Dersom Kommisjonen ikke framsetter noen innvendinger 
innen åtte virkedager etter Myndighetens underretning, skal 
tidsrommet nevnt i artikkel 5 nr. 1 automatisk forlenges med den 
ytterligere tiden. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene 
om forlengelsen.

2. Dersom tilleggsopplysningene ikke sendes til Myndig-
heten før utløpet av den forlengede fristen nevnt i nr. 1, skal 
Myndigheten utforme sin endelige uttalelse på grunnlag av 
opplysninger som allerede er framlagt.

3. Når søkere framlegger tilleggsopplysninger på eget initia-
tiv, skal de sende dem til Myndigheten og til Kommisjonen. 
I slike tilfeller skal Myndigheten avgi sin uttalelse før den 
opprinnelige fristen uten at det berører artikkel 10.

4. Myndigheten skal gjøre tilleggsopplysningene tilgjenge-
lige for medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 7

Ajourføring av fellesskapslisten

1. Innen ni måneder etter at Myndigheten har avgitt sin 
uttalelse skal Kommisjonen framlegge for komiteen nevnt i 
artikkel 14 nr. 1 et utkast til forordning som ajourfører felles-
skapslisten, idet den tar hensyn til Myndighetens uttalelse, 
relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk og andre 
berettigede forhold som er relevante for saken.

Dersom det ikke er blitt anmodet om en uttalelse fra 
Myndigheten, skal tidsrommet på ni måneder begynne å løpe 
fra og med den dagen Kommisjonen mottar en gyldig søknad.

2. I forordningen som ajourfører fellesskapslisten, skal det 
redegjøres for de hensynene som ligger til grunn for den.
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3. Dersom utkastet til forordning ikke er i samsvar med 
uttalelsen fra Myndigheten, skal Kommisjonen grunngi sin 
beslutning.

4. Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler 
av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, og som 
gjelder sletting av et stoff fra fellesskapslisten, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet 
i artikkel 14 nr. 3.

5. Tiltakene for å endre ikke-grunnleggende deler av 
sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, blant 
annet ved å utfylle det, og som gjelder tilføyelse av et stoff på 
fellesskapslisten samt tilføyelse, sletting eller endring av vilkår, 
spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av 
et stoff på fellesskapslisten, bør av effektivitetshensyn vedtas  
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
omhandlet i artikkel 14 nr. 4.

6. Når det foreligger grunner som krever hastesaks-
behandling, kan Kommisjonen anvende framgangsmåten for 
behandling av hastesaker omhandlet i artikkel 14 nr. 5 for å 
slette et stoff fra fellesskapslisten og for å tilføye, slette eller 
endre vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til 
forekomsten av et stoff på fellesskapslisten.

Artikkel 8

Tilleggsopplysninger om risikohåndtering

1. Dersom Kommisjonen anmoder om tilleggsopplysninger 
om risikohåndtering fra søkere, skal den i samråd med søkeren 
fastsette en frist for framleggelsen av opplysningene. I slike 
tilfeller kan fristen omhandlet i artikkel 7 forlenges tilsvarende. 
Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om forlengelsen 
av fristen, og når tilleggsopplysningene er framlagt, gjøre dem 
tilgjengelige for medlemsstatene.

2. Dersom tilleggsopplysningene ikke sendes før utløpet av 
den forlengede fristen nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen treffe 
tiltak på grunnlag av opplysninger som allerede er framlagt.

KAPITTEL III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

1. Gjennomføringstiltak til denne forordning skal vedtas 
av Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité 
omhandlet i artikkel 14 nr. 2 senest 24 måneder etter at 
sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde er vedtatt, 
særlig med hensyn til:

a) innhold, utarbeiding og framleggelse av søknaden 
omhandlet i artikkel 4 nr. 1,

b) nærmere bestemmelser om kontroll av søknadenes 
gyldighet og

c) hvilke typer opplysninger som skal være med i Myndig-
hetens uttalelse omhandlet i artikkel 5.

2. Med henblikk på vedtakelsen av gjennomføringstiltakene 
omhandlet i nr. 1 bokstav a) skal Kommisjonen rådspørre 
Myndigheten, som senest seks måneder etter ikrafttredelsen 
av sektorregelverket på hvert næringsmiddelområde, skal 
framlegge et forslag for Kommisjonen om hvilke opplysninger 
som kreves i forbindelse med risikovurderingen av de berørte 
stoffene.

Artikkel 10

Forlengelse av frister

I særlige tilfeller kan Kommisjonen enten på eget initiativ 
eller eventuelt på anmodning fra Myndigheten forlenge 
fristene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 7, dersom 
det er nødvendig av hensyn til sakens karakter, uten at det 
berører artikkel 6 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1. I slike tilfeller skal 
Kommisjonen eventuelt underrette søkeren og medlemsstatene 
om forlengelsen og grunnen til den.

Artikkel 11

Innsyn

Myndigheten skal sikre innsyn i sin virksomhet i samsvar med 
artikkel 38 i forordning (EF) nr. 178/2002. Den skal særlig 
gjøre uttalelsene sine offentlige snarest mulig. Den skal også 
offentliggjøre eventuelle anmodninger om uttalelser og enhver 
forlengelse av frister i henhold til artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 12

Fortrolighet

1. Visse opplysninger som søkerne framlegger, kan 
behandles fortrolig dersom deres offentliggjøring i vesentlig 
grad kan skade deres konkurransemessige stilling.

Opplysninger om følgende skal aldri anses som fortrolige:

a) søkerens navn og adresse,

b) navnet på stoffet og en detaljert beskrivelse av det,

c) begrunnelsen for bruk av stoffet i eller på visse 
næringsmidler eller næringsmiddelkategorier,

d) opplysninger som er relevante for å vurdere om stoffet er 
trygt, og

e) eventuelt analysemetoden(e).

2. Med hensyn til gjennomføringen av nr. 1 skal søkerne 
angi hvilke opplysninger de ønsker skal behandles fortrolig. 
I slike tilfelles skal det framlegges dokumentasjon som kan 
kontrolleres.
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3. Kommisjonen skal etter samråd med søkerne avgjøre 
hvilke opplysninger som kan holdes fortrolige og underrette 
søkerne og medlemsstatene om dette.

4. Når søkerne er blitt underrettet om Kommisjonens 
holdning, har de en frist på tre uker til å trekke søknaden dersom 
de vil sikre at de framlagte opplysningene holdes fortrolige. 
Fortroligheten skal opprettholdes inntil fristen utløper.

5. Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene skal i 
samsvar med forordning (EF) nr. 1049/2001 treffe de tiltak som 
er nødvendige for å sikre tilstrekkelig fortrolighet i forbindelse 
med opplysningene de har mottatt i henhold til denne 
forordning, med mindre omstendighetene gjør det påkrevd å 
offentliggjøre opplysningene for å verne menneskers og dyrs 
helse samt miljøet.

6. Dersom en søker trekker eller har trukket sin søknad, 
skal Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene ikke 
offentliggjøre fortrolige opplysninger, herunder opplysninger 
der Kommisjonen og søkeren er uenige om opplysningene er 
av fortrolig art.

7. Gjennomføringen av nr. 1-6 skal ikke påvirke 
informasjonsstrømmen mellom Kommisjonen, Myndigheten 
og medlemsstatene.

Artikkel 13

Nødssituasjoner

Ved nødssituasjoner i forbindelse med et stoff på felles-
skapslisten, særlig på bakgrunn av en uttalelse fra Myndigheten, 
skal det treffes tiltak etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Artikkel 14

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
nærings middelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 
forordning (EF) nr. 178/2002.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr.1-4 
og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8.

Tidsfristene nevnt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og i nr. 4 
bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis 
to måneder, to måneder og fire måneder.

5. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 
4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.

Artikkel 15

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene

Senest seks måneder etter ikrafttredelsen av sektorregelverket 
for hvert næringsmiddelområde skal medlemsstatene, for hvert 
sektorregelverk, oversende Kommisjonen og Myndigheten navn 
og adresse samt kontaktpunkt for den nasjonale vedkommende 
myndighet for den felles framgangsmåten.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSE

Artikkel 16

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse på sektorregelverket for hvert nærings-
middel område fra og med den dagen bestemmelsene i artikkel 9 
nr. 1 får anvendelse.

Artikkel 9 får anvendelse fra 20. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann

_______________
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2015/EØS/64/06

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en 
nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad 
til å verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og 
økonomiske interesser.

2) Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og 
helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.

3) Næringsmiddelenzymer som ikke brukes som tilsetnings-
stoffer i næringsmidler, reguleres for tiden ikke eller 
reguleres som tekniske hjelpestoffer i henhold til 
medlems statenes lovgivning. Forskjeller i nasjonale 
lover og forskrifter med hensyn til vurderinger og 
godkjenninger av næringsmiddelenzymer kan hindre fritt 
varebytte for disse og føre til ulike konkurransevilkår 
og illojal konkurranse. Det er derfor nødvendig å vedta 
fellesskapsbestemmelser som harmoniserer de nasjonale 
bestemmelsene om bruk av næringsmiddelenzymer.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 6.

(1) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, 

s. 162), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, 
s. 32), Europaparlamentets holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.

4) Denne forordning bør omfatte bare enzymer som 
tilsettes næringsmidler for å utføre en teknisk funksjon 
under framstilling, foredling, bearbeiding, behandling, 
emballering, transport eller lagring av slike næringsmidler, 
herunder enzymer som brukes som tekniske hjelpestoffer 
(heretter kalt «næringsmiddelenzymer»). Denne 
forordning bør derfor ikke omfatte enzymer som ikke 
tilsettes næringsmidler for å utføre en teknisk funksjon, 
men som er beregnet på konsum, for eksempel enzymer 
for ernæringsmessige eller fordøyelsesforbedrende 
formål. Bakteriekulturer som normalt brukes i produksjon 
av næringsmidler som ost og vin, og som tilfeldig kan 
produsere enzymer, men ikke brukes til dette spesielt, bør 
ikke anses som næringsmiddelenzymer.

5) Næringsmiddelenzymer som utelukkende brukes til 
produksjon av tilsetningsstoffer i næringsmidler som 
omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer 
i næringsmidler(3) bør ikke omfattes av denne forordning, 
ettersom disse næringsmidlenes trygghet allerede er blitt 
vurdert og regulert. Når næringsmiddelenzymene brukes 
som sådan i næringsmidler, omfattes de imidlertid av 
denne forordning.

6) Næringsmiddelenzymer bør godkjennes og brukes 
bare dersom de oppfyller kriteriene i denne forordning. 
Næringsmiddelenzymer må være trygge i bruk, det 
må være et teknisk behov for dem, og bruken av dem 
må ikke villede forbrukeren. Å villede forbrukeren 
omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, spørsmål 
som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, 
produktets eller produksjonsprosessens naturlighet 
eller produktets næringsinnhold. Ved godkjenning av 
næringsmiddelenzymer bør det også tas hensyn til 
andre forhold som er relevante for saken, herunder 
samfunns messige, økonomiske, tradisjonelle, etiske og 
miljømessige forhold, føre-var-prinsippet samt kontroll-
mulighetene.

7) Visse næringsmiddelenzymer er godkjent for bestemte 
formål, for eksempel i fruktjuice og enkelte lignende 
drikker og i enkelte melkeproteiner beregnet på konsum, 
og for enkelte godkjente ønologiske behandlings- og 
framstillingsmåter. Bruken av slike nærings middel-

(3) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1332/2008

av 16. desember 2008

om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 83/417/EØF, rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (*)
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enzymer bør overholde denne forordning samt de 
særlige bestemmelsene som er fastsatt i relevante deler 
av Fellesskapets regelverk. Rådsdirektiv 2001/112/EF 
av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende 
produkter beregnet på konsum(4), rådsdirektiv 83/417/
EØF av 25. juli 1983 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om visse melkeproteiner (kaseiner og 
kaseinater) beregnet på konsum(5) og rådsforordning 
(EF) nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles 
markedsordning for vin(6) bør derfor endres. Ettersom 
alle næringsmiddelenzymer bør omfattes av denne 
forordning, bør europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler 
og nye næringsmiddelingredienser(7) endres.

8) Næringsmiddelenzymer som er godkjent for bruk i 
Fellesskapet, bør stå oppført på en fellesskapsliste som 
tydelig beskriver enzymene og angir eventuelle vilkår for 
bruken av dem, herunder ved behov opplysninger om de 
funksjonene de har i det endelige næringsmiddelet. Listen 
bør utfylles med spesifikasjoner, særlig om opprinnelse, 
herunder eventuelt opplysninger om allergiframkallende 
egenskaper, og renhetskriterier.

9) Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen 
av næringsmiddelenzymer og oppføringen av dem på 
fellesskapslisten gjennomføres etter framgangsmåten 
fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 
felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler(8).

10) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse 
av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddel-
regelverket, om opprettelse av Den europeiske myndig het 
for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fram-
gangsmåter i forbindelse med næringsmiddel trygghet(9), 
skal Den europeiske myndighet for nærings middel-
trygghet (heretter kalt «Myndigheten») rådspørres i saker 
som kan påvirke folkehelsen.

11) Et næringsmiddelenzym som omfattes av europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 
22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og 
fôr(10), bør godkjennes i samsvar med nevnte forordning 
samt i samsvar med denne forordning.

(4) EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58.
(5) EFT L 237 av 26.8.1983, s. 25.
(6) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(7) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.
(8) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
(9) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(10) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.

12) Et næringsmiddelenzym som allerede er oppført på 
fellesskapslisten i henhold til denne forordning, og 
som framstilles ved produksjonsmetoder eller av 
utgangsmaterialer som i vesentlig grad skiller seg fra 
dem som omfattes av Myndighetens risikovurdering, 
eller fra dem som omfattes av godkjenningen og 
spesifikasjonene i denne forordning, bør framlegges for 
Myndigheten for vurdering. Vesentlige forskjeller kan 
blant annet være en endring i produksjonsmetoden fra 
ekstraksjon fra en plante til produksjon gjennom gjæring 
ved bruk av en mikroorganisme eller en genmodifisering 
av den opprinnelige mikroorganismen, en endring i 
utgangsmaterialene eller en endring i partikkelstørrelsen.

13) Ettersom det allerede finnes mange næringsmiddel-
enzymer på markedet i Fellesskapet, bør det innføres 
bestemmelser som sikrer en smidig overgang til en 
fellesskapsliste over næringsmiddelenzymer som ikke 
forstyrrer det nåværende markedet for næringsmiddel-
enzymer. Søkerne bør få tilstrekkelig tid til å skaffe til 
veie de opplysningene som er nødvendige for å foreta en 
risikovurdering av disse produktene. Det bør derfor tillates 
et innledende tidsrom på to år etter iverksettingsdatoen for 
gjennomføringstiltakene som skal fastsettes i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles 
framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler, slik at søkerne 
får tilstrekkelig tid til å framlegge opplysningene om 
eksisterende enzymer som eventuelt kan innlemmes i den 
fellesskapslisten som skal utarbeides i henhold til denne 
forordning. Det bør også være mulig å framlegge søknader 
om godkjenning av nye enzymer i løpet av det innledende 
tids rommet på to år. Myndigheten bør umiddelbart 
vurdere alle søknader om næringsmiddelenzymer som det 
i nevnte tidsrom er framlagt tilstrekkelige opplysninger 
om.

14) For å sikre rimelige og like vilkår for alle søkere 
bør fellesskapslisten utarbeides under ett. Listen bør 
opprettes etter avsluttet risikovurdering av alle nærings-
middelenzymer som det er framlagt tilstrekkelige opplys-
ninger om i det innledende tidsrommet på to år. Myndig-
hetens risikovurderinger av enkeltstående enzymer bør 
imidlertid offentliggjøres så snart de er fullførte.

15) Det forventes at det vil bli framlagt et betydelig antall 
søknader i det innledende tidsrommet på to år. Det vil 
derfor kunne ta lang tid før risikovurderingen av dem 
er fullført og fellesskapslisten utarbeidet. For å sikre 
lik adgang til markedet for nye næringsmiddelenzymer 
etter det innledende tidsrommet på to år, bør det i en 
overgangsperiode være mulig å bringe i omsetning 
næringsmiddelenzymer og næringsmidler som anvender 
næringsmiddelenzymer, i samsvar med eksisterende 
nasjonale bestemmelser i medlemsstatene inntil felles-
skapslisten er utarbeidet.
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16) Næringsmiddelenzymene E 1103 invertase og E 1105 
lysozym, som er godkjent som tilsetningsstoffer i 
næringsmidler i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(11), samt vilkårene for bruken av dem, bør 
overføres fra direktiv 95/2/EF til fellesskapslisten når 
den utarbeides i henhold til denne forordning. Videre 
er det i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 
tillatt å bruke urease, betaglukanase og lysozym i vin 
på de vilkårene som er fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 423/2008 av 8. mai 2008 om fastsettelse av 
nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 og om innføring av et fellesskapsregelverk 
for ønologiske behandlings- og framstillingsmåter(12). 
Disse stoffene er næringsmiddelenzymer og bør omfattes 
av denne forordnings virkeområde. De bør derfor også 
oppføres på fellesskapslisten når den utarbeides, med 
hensyn til anvendelsen i vin i samsvar med forordning 
(EF) nr. 1493/1999 og forordning (EF) nr. 423/2008.

17) Næringsmiddelenzymer omfattes fremdeles av de 
generelle kravene til merking som er fastsatt i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 
2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om merking og presentasjon av samt reklamering for 
næringsmidler(13) og i gitte tilfeller i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet 
og merking av genmodifiserte organismer og om 
sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag 
av genmodifiserte organismer(14). Videre bør det i denne 
forordning fastsettes særlige bestemmelser om merking 
av næringsmiddelenzymer som selges som sådan til 
produsenter eller forbrukere.

18) Næringsmiddelenzymer er omfattet av definisjonen 
av næringsmidler i forordning (EF) nr. 178/2002 og 
må derfor, når de brukes i næringsmidler, oppgis som 
ingredienser på merkingen av næringsmiddelet i samsvar 
med direktiv 2000/13/EF. Næringsmiddelenzymer 
bør beskrives med den tekniske funksjonen de har i 
næringsmiddelet, etterfulgt av navnet på enzymet. Det bør 
imidlertid være mulig å gjøre unntak fra bestemmelsene 
om merking i tilfeller der enzymet ikke oppfyller en 
teknisk funksjon i sluttproduktet, men forekommer i 
næringsmiddelet bare som et resultat av overføring fra en 
eller flere av ingrediensene i næringsmiddelet eller når det 
brukes som et teknisk hjelpestoff. Direktiv 2000/13/EF 
bør derfor endres.

(11) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.
(12) EUT L 127 av 15.5.2008, s. 13.
(13) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(14) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.

19) Næringsmiddelenzymer bør kontrolleres løpende og bør 
vurderes på nytt ved behov på bakgrunn av endringer i 
vilkårene for bruken av dem eller nye vitenskapelige 
opplysninger.

20) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(15).

21) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å vedta egnede 
overgangstiltak. Ettersom disse tiltakene er allmenne og 
har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i denne forordning blant annet ved å utfylle dem med nye 
ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

22) For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om 
næringsmiddelenzymer på en forholdsmessig og effektiv 
måte, må medlemsstatene samle inn opplysninger, utveksle 
dem seg i mellom og samordne arbeidet. Det kan derfor 
være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser om 
bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. 
Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en del 
av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av slike 
tiltak er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(16).

23) Medlemsstatene skal gjennomføre offentlige kontroller 
for å håndheve denne forordning i samsvar med forordning 
(EF) nr. 882/2004.

24) Ettersom denne forordnings mål, nemlig å fastsette 
fellesskapsregler for næringsmiddelenzymer, ikke i 
tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor, 
med hensyn til et enhetlig marked og et høyt nivå for 
forbrukervern, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse målene —

(15) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(16) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet versjon i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for næringsmiddel-
enzymer som brukes i næringsmidler, herunder enzymer som 
brukes som tekniske hjelpestoffer, for å sikre at det indre 
marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et 
høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for 
forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser og god 
forretningsskikk innen handel med næringsmidler, samtidig 
som det om nødvendig tas hensyn til vern av miljøet.

For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om

a) en fellesskapsliste over godkjente næringsmiddelenzymer,

b) vilkår for bruk av næringsmiddelenzymer i næringsmidler 
og

c) regler for merking av næringsmiddelenzymer som selges 
som sådan.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på næringsmiddel-
enzymer som definert i artikkel 3.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på nærings-
middelenzymer når de brukes til framstilling av

a) tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av 
forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler, og

b) tekniske hjelpestoffer.

3. Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
eventuelle særskilte fellesskapsregler for bruk av nærings-
middelenzymer

a) i visse næringsmidler og

b) til andre formål enn dem som omfattes av denne forordning.

4. Denne forordning får ikke anvendelse på bakteriekulturer 
som normalt brukes i produksjonen av næringsmidler, og som 
tilfeldig kan produsere enzymer, men ikke brukes til dette 
spesielt.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning får definisjonene fastsatt i forordning 
(EF) nr. 178/2002, forordning (EF) nr. 1829/2003 og forordning 
(EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 
anvendelse.

2. I denne forordning menes videre med:

a) «næringsmiddelenzym» et produkt som framstilles av 
planter, dyr eller mikroorganismer eller produkter av 
disse, herunder et produkt som framstilles gjennom en 
gjæringsprosess med mikroorganismer,

i)  som inneholder et eller flere enzymer som kan 
katalysere en bestemt biokjemisk reaksjon, og

ii) som tilsettes næringsmidler for et teknisk formål under 
et hvilket som helst ledd i framstillingen, foredlingen, 
bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, trans-
porten eller lagringen av næringsmidler,

b) «blanding av næringsmiddelenzymer» en blanding som 
består av et eller flere næringsmiddelenzymer, og som er 
iblandet stoffer som f.eks. tilsetningsstoffer i næringsmidler 
og/eller andre næringsmiddelingredienser for å forenkle 
lagring, salg, standardisering, fortynning eller løsning.

KAPITTEL II

FELLESSKAPSLISTE OVER GODKJENTE 
NÆRINGSMIDDELENZYMER

Artikkel 4

Fellesskapsliste over næringsmiddelenzymer

Bare næringsmiddelenzymer på fellesskapslisten kan bringes i 
omsetning som sådan og brukes i næringsmidler i samsvar med 
spesifikasjonene og bruksvilkårene i artikkel 7 nr. 2.

Artikkel 5

Forbud mot næringsmiddelenzymer og/eller 
næringsmidler som ikke oppfyller kravene

Det er forbudt å bringe i omsetning et næringsmiddelenzym 
eller et næringsmiddel som inneholder et næringsmiddelenzym, 
dersom bruken av næringsmiddelenzymet ikke oppfyller kravene 
i denne forordning og dens gjennomføringsbestemmelser.



Nr. 64/184 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 6

Alminnelige vilkår for oppføring av 
næringsmiddelenzymer på fellesskapslisten

Et næringsmiddelenzym kan oppføres på fellesskapslisten 
bare dersom det oppfyller følgende vilkår og eventuelt andre 
berettigede forhold:

a) På grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon 
må det ikke utgjøre en trussel mot forbrukernes helse når 
det brukes i den foreslåtte mengden.

b) Det må foreligge et rimelig teknisk behov.

c) Bruken av enzymet må ikke villede forbrukeren. Å villede 
forbrukeren omfatter, men er ikke begrenset til, spørsmål 
som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, 
produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller 
produktets næringsinnhold.

Artikkel 7

Innholdet i fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer

1. Et næringsmiddelenzym som oppfyller vilkårene fastsatt 
i artikkel 6, kan etter framgangsmåten omhandlet i forordning 
(EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte 
for godkjenning av næringsmidler, enzymer og aromaer i 
næringsmidler, oppføres på fellesskapslisten.

2. Opplysningene om et næringsmiddelenzym på felles-
skapslisten skal omfatte følgende:

a) navnet på næringsmiddelenzymet,

b) spesifikasjonene for næringsmiddelenzymet, herunder 
dets opprinnelse, renhetskriterier og andre nødvendige 
opplysninger,

c) næringsmidlene  som  næringsmiddelenzymet  kan  tilsettes,

d) vilkårene for bruk av næringsmiddelenzymet; dersom det 
er relevant, skal det ikke fastsettes en grenseverdi for et 
næringsmiddelenzym. I så fall skal næringsmiddelenzymet 
brukes i samsvar med «quantum satis»-prinsippet,

e) eventuelle begrensninger for direkte salg av nærings-
middelenzymet til sluttforbrukeren,

f) om nødvendig særlige krav til merking av næringsmidler 
som det er brukt næringsmiddelenzymer i, for å sikre 
at sluttforbrukeren blir informert om næringsmiddelets 
fysiske tilstand eller om den særlige behandlingen det har 
gjennomgått.

3. Fellesskapslisten skal ajourføres etter framgangsmåten 
omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av 
en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler.

Artikkel 8

Næringsmiddelenzymer som omfattes av forordning (EF) 
nr. 1829/2003

1. Et næringsmiddelenzym som omfattes av forordning (EF) 
nr. 1829/2003, kan oppføres på fellesskapslisten i samsvar med 
denne forordning bare dersom det er blitt godkjent i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1829/2003.

2. Når et næringsmiddelenzym som allerede er oppført på 
fellesskapslisten, framstilles av et annet materiale som omfattes 
av forordning (EF) nr. 1829/2003, kreves ingen ny godkjenning 
i henhold til denne forordning, forutsatt at det nye materialet 
er omfattet av en godkjenning i samsvar med forordning 
(EF) nr. 1829/2003, og at næringsmiddelenzymet oppfyller 
spesifikasjonene som er fastsatt ved denne forordning.

Artikkel 9

Fortolkningsbeslutninger

Om nødvendig kan det etter framgangsmåten med forskrifts-
komité omhandlet i artikkel 15 nr. 2 besluttes om

a) et gitt stoff oppfyller definisjonen av næringsmiddelenzym 
i artikkel 3 og

b) et bestemt næringsmiddel tilhører en næringsmiddel-
kategori på fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer.

KAPITTEL III

MERKING

Artikkel 10

Merking av næringsmiddelenzymer og blandinger av 
næringsmiddelenzymer som ikke er beregnet på salg til 

sluttforbrukeren

1. Næringsmiddelenzymer og blandinger av nærings-
middelenzymer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, 
uansett om de selges hver for seg eller blandet med hverandre 
og/eller med andre næringsmiddelingredienser, som definert 
i artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2000/13/EF, kan markedsføres 
bare dersom de er merket i samsvar med artikkel 11 i denne 
forordning, og opplysningene må være lett synlige, lette å lese 
og ikke kunne fjernes. Opplysningene i artikkel 11 skal være på 
et språk som lett kan forstås av kjøperne.
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2. Medlemsstaten der produktet markedsføres kan på sitt 
territorium i samsvar med traktatens bestemmelser kreve at 
opplysningene i henhold til artikkel 11 skal gis på et eller flere 
av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. 
Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 11

Alminnelige krav til merking av næringsmiddelenzymer 
og blandinger av næringsmiddelenzymer som ikke er 

beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Når næringsmiddelenzymer og blandinger av nærings-
middelenzymer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, 
selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med 
andre næringsmiddelingredienser, skal emballasjen eller 
beholderen merkes med følgende opplysninger:

a) navnet som er fastsatt i henhold til denne forordning for 
hvert næringsmiddelenzym, eller en varebetegnelse som 
inneholder navnet på hvert næringsmiddelenzym eller, 
dersom et slikt navn ikke finnes, det godtatte navnet i 
henhold til nomenklaturen fastsatt av International Union 
of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB),

b) opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i 
næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets 
beregnede bruk i næringsmidler,

c) om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,

d) et merke som identifiserer sendingen eller partiet,

e) bruksanvisning, dersom mangel av en slik vil kunne hindre 
riktig bruk av næringsmiddelenzymet,

f) navn eller firma og adresse for produsenten, emballerings-
virksomheten eller selgeren,

g) en angivelse av høyeste mengde av hver bestanddel 
eller gruppe bestanddeler som kan forekomme bare i en 
begrenset mengde i næringsmidler, og/eller relevante, 
tydelige og lett forståelige opplysninger som gjør det mulig 
for kjøperen å overholde bestemmelsene i denne forordning 
eller andre relevante deler av Fellesskapets regelverk; 
dersom samme mengdebegrensning gjelder for en gruppe 
bestanddeler som brukes hver for seg eller sammen, skal 
den sammenlagte prosentdelen oppgis som et enkelt tall; 
mengdebegrensningen skal uttrykkes enten numerisk eller 
etter «quantum satis»-prinsippet,

h) nettomengden,

i) næringsmiddelenzymets aktivitet,

j) dato for minste holdbarhet eller siste forbruksdato og

k) dersom det er relevant, opplysninger om et nærings middel-
enzym eller andre stoffer som er omhandlet i denne artikkel, 
og oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF.

2. Når næringsmiddelenzymer og/eller blandinger av 
næringsmiddelenzymer selges blandet med hverandre og/eller 
med andre næringsmiddelingredienser, skal emballasjen eller 
beholderen inneholde en fortegnelse over alle ingrediensene i 
synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.

3. Emballasjen eller beholderne med blandinger av nærings-
middelenzymer skal inneholde en liste over alle bestanddelene i 
synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.

4. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3 er det tilstrekkelig at 
opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav e)-g) og 
i nr. 2 og 3, oppføres bare på dokumentene for sendingen, som 
skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at 
opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen 
eller beholderen for det aktuelle produktet.

5. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3, når næringsmiddelenzymer 
og blandinger av næringsmiddelenzymer leveres i tanker, er 
det tilstrekkelig at opplysningene angis i følgedokumentene for 
sendingen, som skal framlegges samtidig med leveransen.

Artikkel 12

Merking av næringsmiddelenzymer og blandinger av 
næringsmiddelenzymer som er beregnet på salg til 

sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 
89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for 
å identifisere et bestemt næringsmiddelparti(17) og forordning 
(EF) nr. 1829/2003, kan næringsmiddelenzymer og blandinger 
av næringsmiddelenzymer som selges hver for seg eller blandet 
med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, 
og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren, bare markedsføres 
dersom følgende opplysninger angis på emballasjen:

a) navnet som er fastsatt i henhold til denne forordning for 
hvert næringsmiddelenzym, eller en varebetegnelse som 
inneholder navnet på hvert næringsmiddelenzym eller, 
dersom et slikt navn ikke finnes, det godtatte navnet i 
henhold til nomenklaturen fastsatt av IUBMB, og

(17) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.
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b) opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i 
næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets 
beregnede bruk i næringsmidler.

2. Med hensyn til opplysningene som er omhandlet i nr. 1 
i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF 
tilsvarende anvendelse.

Artikkel 13

Andre krav til merking

Artikkel 10-12 skal ikke berøre mer detaljerte eller mer 
omfattende lover og forskrifter om vekt og mål eller om 
presentasjon, klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer og stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og 
blandinger.

KAPITTEL IV

BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTE OG 
GJENNOMFØRING

Artikkel 14

Opplysningsplikt

1. En produsent eller bruker av et næringsmiddelenzym 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle nye 
vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke 
vurderingen av hvor trygt det er å bruke næringsmiddelet.

2. For et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent 
i henhold til denne forordning, og som framstilles ved 
produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig 
grad skiller seg fra dem som omfattes av risikovurderingen 
til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «Myndigheten»), skal produsenten eller brukeren, 
før markedsføringen av næringsmiddelenzymet, framlegge 
for Kommisjonen de opplysningene som er nødvendige 
for at Myndigheten skal kunne gjennomføre en vurdering 
av næringsmiddelenzymet med hensyn til endringen i 
produksjonsmetode eller egenskaper.

3. En produsent eller bruker av et næringsmiddelenzym 
skal på anmodning fra Kommisjonen underrette den om den 
faktiske bruken av næringsmiddelenzymet. Kommisjonen skal 
gjøre disse opplysningene tilgjengelige for medlemsstatene.

Artikkel 15

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 16

Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av 
denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 882/2004.

KAPITTEL V

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17

Opprettelse av fellesskapslisten over 
næringsmiddelenzymer

1. Fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer skal 
utarbeides på grunnlag av søknader som framlegges i samsvar 
med nr. 2.

2. Interesserte parter kan framlegge søknader om oppføring 
av et næringsmiddelenzym på fellesskapslisten.

Fristen for å framlegge slike søknader skal være 24 måneder 
etter anvendelsesdatoen for gjennomføringstiltakene som 
skal fastsettes i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte 
for god kjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 
næringsmidler.

3. Kommisjonen skal opprette et register over alle nærings-
middelenzymer som skal vurderes oppført på fellesskapslisten, 
og som det er framlagt en søknad for, som oppfyller de 
gyldighetskriteriene som skal fastsettes i samsvar med 
artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av 
en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler, i samsvar med nr. 2 i 
denne artikkel (heretter kalt «registeret»). Registeret skal være 
tilgjengelig for allmennheten.

Kommisjonen skal framlegge søknadene for Myndigheten med 
henblikk på dennes uttalelse.

4. Fellesskapslisten skal vedtas av Kommisjonen etter fram-
gangsmåten fastsatt i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring 
av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i nærings midler, når Myndigheten har avgitt 
uttalelse om alle nærings middel enzymene i registeret.

Som unntak fra framgangsmåten skal imidlertid

a) artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om inn-
føring av en felles framgangsmåte for godkjenning av til-
setnings stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler ikke 
få an vendelse på Myndighetens vedtakelse av sin uttalelse, 
og

b) Kommisjonen skal vedta fellesskapslisten første gang 
etter at Myndigheten har avgitt uttalelse om alle nærings-
middelenzymene i registeret.

5. Om nødvendig skal eventuelle overgangstiltak som er 
nødvendige for denne artikkel, og som er utformet med sikte på 
å endre forordningens ikke-grunnleggende bestemmelser, blant 
annet ved å supplere den, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som er omhandlet i artikkel 15 nr. 3.
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Artikkel 18

Overgangstiltak

1. Uten hensyn til artikkel 7 og 17 i denne forordning 
skal fellesskapslisten, når den utarbeides, omfatte følgende 
næringsmiddelenzymer:

a) E 1103 invertase og E 1105 lysozym, med angivelse av 
vilkårene for bruken av dem som angitt i vedlegg I og del C 
i vedlegg III til direktiv 95/2/EF,

b) Urease, betaglukanase og lysozym til bruk i vin i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1493/1999 og gjennom førings-
bestemmelsene for nevnte forordning.

2. Næringsmiddelenzymer, blandinger av næringsmiddel-
enzymer og næringsmidler som inneholder næringsmiddel-
enzymer, som bringes i omsetning eller merkes før 20. januar 
2010, og som ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 10-12, 
kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller 
siste forbruksdato.

Artikkel 19

Endringer av direktiv 83/417/EØF

I direktiv 83/417/EØF skal strekpunktene i vedlegg I del III 
bokstav d) lyde:

«—  løype som oppfyller kravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 
om næringsmiddelenzymer(*),

— andre melkekoagulerende enzymer som oppfyller kravene 
i forordning (EF) nr. 1332/2008.

_________________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 20

Endring av forordning (EF) nr. 1493/1999

I artikkel 43 i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Enzymer og enzympreparater som brukes i godkjente 
ønologiske behandlings- og framstillingsmåter som fastsatt 
i vedlegg IV, skal oppfylle kravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om 
næringsmiddelenzymer(*).

_____________________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 21

Endringer av direktiv 2000/13/EF

I direktiv 2000/13/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 nr. 4 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) skal lyde:

«a) Med «ingrediens» menes ethvert stoff, herunder 
tilsetningsstoffer og enzymer, som anvendes ved 
framstilling eller bearbeiding av et næringsmiddel, 
og som fremdeles forekommer i det ferdige 
produkt, eventuelt i endret form.»

b) i bokstav c) ii) erstattes det innledende ordet 
«tilsetnings stoffer» med «tilsetningsstoffer og 
enzymer»,

c) i bokstav c) iii) erstattes ordene «tilsetningsstoffer 
eller aroma» med «tilsetningsstoffer eller enzymer 
eller aromaer»,

2. I artikkel 6 nr. 6 skal nytt strekpunkt lyde:

«—  andre enzymer enn de som er omhandlet i nr. 4  
bokstav c) ii), skal angis med navnet på en av 
de kategoriene av ingredienser som er angitt i 
vedlegg II, etterfulgt av deres særskilte navn,».

Artikkel 22

Endringer av direktiv 2001/112/EF

I direktiv 2001/112/EØF skal fjerde, femte og sjette strekpunkt 
i vedlegg I del II nr. 2 lyde:

«— pektolytiske enzymer som oppfyller kravene i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 
16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer(*),

— proteolytiske enzymer som oppfyller kravene i forordning 
(EF) nr. 1332/2008, og

— amylolytiske enzymer som oppfyller kravene i forordning 
(EF) nr. 1332/2008.

___________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»
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Artikkel 23

Endring av forordning (EF) nr. 258/97

I artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97 skal ny bokstav d) 
lyde:

«d)  «næringsmiddelenzymer som hører inn under virke-
området for europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om nærings middel-
enzymer(*).

________________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 24

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4 får anvendelse fra og med den datoen felles-
skapslisten får anvendelse. Inntil nevnte dato skal gjeldende 
nasjonale bestemmelser om å bringe i omsetning og bruke 
næringsmiddelenzymer og næringsmidler som er framstilt 
med næringsmiddelenzymer, fortsatt få anvendelse i medlems-
statene.

Artikkel 10-13 får anvendelse fra 20. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet
 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann

_______________
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2015/EØS/64/07

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EURO PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en
nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad
til å verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og
økonomiske interesser.

2) Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og
helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.

3) Denne forordning erstatter tidligere direktiver og vedtak
om tilsetningsstoffer som kan brukes i næringsmidler,
med henblikk på å sikre at det indre marked fungerer
tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå
for vern av menneskers helse og et høyt nivå for
forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser,
ved hjelp av detaljerte og ensartede framgangsmåter.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 
handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
28.7.2011, s. 6.

(1) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, 

s. 142), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, 
s. 10), Europaparlamentets holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.

4) Ved denne forordning harmoniseres bruken av
tilsetnings stoffer i næringsmidler i Fellesskapet. Dette
omfatter bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler som
omfattes av rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige
behov(3) og bruk av visse fargestoffer i næringsmidler til
stempelmerking av kjøtt samt til dekorering og stempling
av egg. Videre harmoniserer forordningen bruken av
tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler
og i næringsmiddelenzymer og sikrer på den måten
stoffene trygghet og kvalitet, og den forenkler lagringen
og bruken av dem. Dette har hittil ikke vært regulert på
fellesskapsplan.

5) Tilsetningsstoffer i næringsmidler er stoffer som normalt
ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv, men som
med hensikt tilsettes næringsmidler for å oppfylle et
teknisk formål beskrevet i denne forordning, for eksempel 
konservering av næringsmidler. Alle tilsetningsstoffer i
næringsmidler bør omfattes av denne forordning, og derfor 
bør listen over funksjonsgrupper ajourføres på bakgrunn
av den vitenskapelige og teknologiske utviklingen.
Stoffer bør imidlertid ikke anses som tilsetningsstoffer
i næringsmidler når de brukes for å gi aroma og/eller
smak eller til ernæringsformål, som salterstatning,
vitaminer og mineraler. Videre bør stoffer som anses som
næringsmidler, og som kan brukes i en teknisk funksjon,
for eksempel natriumklorid eller safran til farging samt
næringsmiddelenzymer, heller ikke omfattes av denne
forordning. Preparater som framstilles av næringsmidler
og andre naturlige kildematerialer, som er beregnet
på å innvirke teknisk på det ferdige næringsmiddelet,
og som framstilles gjennom en selektiv ekstraksjon
av bestanddelene (f.eks. pigmenter) når det gjelder de
ernæringsmessige eller aromatiske bestanddelene, bør
imidlertid anses som tilsetningsstoffer i henhold til denne
forordning. Næringsmiddelenzymer omfattes dessuten av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008
av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer(4), som
utelukker anvendelsen av denne forordning.

6) Stoffer som ikke inntas som næringsmidler i seg
selv, men som med hensikt brukes i bearbeiding av
næringsmidler, og som bare finnes som restmengder i det
ferdige næringsmiddelet og ikke har en teknisk virkning
på sluttproduktet («tekniske hjelpestoffer»), bør ikke
omfattes av denne forordning.

(3) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27.
(4) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 1333/2008

av 16. desember 2008

om tilsetningsstoffer i næringsmidler (*)
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7) Tilsetningsstoffer i næringsmidler bør godkjennes og 
brukes bare dersom de oppfyller kriteriene fastsatt i 
denne forordning. Tilsetningsstoffer i næringsmidler 
må være trygge i bruk, det må være et teknisk behov 
for dem, og bruken av dem må ikke villede forbrukeren 
og må være til fordel for forbrukeren. Å villede 
forbrukeren omfatter, men er ikke begrenset til, spørsmål 
som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, 
produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller 
produktets næringsinnhold, herunder innholdet av frukt 
og grønnsaker. Ved godkjenning av tilsetningsstoffer i 
næringsmidler bør det også tas hensyn til andre forhold 
som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige, 
økonomiske, tradisjonelle, etiske og miljømessige 
forhold, føre-var-prinsippet samt kontrollmulighetene. 
Når det gjelder anvendelse av og grenseverdier for et 
tilsetningsstoff i et næringsmiddel, bør det tas hensyn til 
inntaket av tilsetningsstoffet fra andre kilder og til særlige 
forbrukergruppers (f.eks. allergikeres) eksponering for 
tilsetningsstoffet.

8) Tilsetningsstoffer i næringsmidler må overholde de 
god kjente spesifikasjonene, som bør inneholde opplys
ninger som på en tilfredsstillende måte identifiserer 
tilsetningsstoffet, herunder opprinnelse, og beskriver 
godtatte renhetskriterier. Spesifikasjonene som til nå 
er blitt utarbeidet for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
og fastsatt i kommisjonsdirektiv 95/31/EF av 5. juli 
1995 om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium 
for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel(5), 
kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 
om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til 
bruk i næringsmidler(6) og kommisjonsdirektiv 
96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av 
spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer 
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(7), bør 
opprettholdes inntil de tilsvarende tilsetningsstoffene er 
oppført i vedleggene til denne forordning. Når dette skjer, 
bør spesifikasjonene for tilsetningsstoffene fastsettes i en 
forordning. Spesifikasjonene bør være direkte tilknyttet 
tilsetningsstoffene som er oppført på fellesskapslistene 
i vedleggene til denne forordning. Ettersom slike 
spesifikasjoner er sammensatte i form og innhold, 
bør de av klarhetshensyn ikke integreres som sådan i 
fellesskapslistene, men fastsettes i én eller flere særskilte 
forordninger.

9) Enkelte tilsetningsstoffer i næringsmidler er godkjent 
for bestemte formål i visse godkjente ønologiske 
behandlings- og framstillingsmåter. Bruken av slike 
tilsetningsstoffer bør overholde denne forordning samt de 
særlige bestemmelsene som er fastsatt i relevante deler av 
Fellesskapets regelverk.

10) Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen 
og godkjenningen av tilsetningsstoffer i næringsmidler 
gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 

(5) EFT L 178 av 28.7.1995, s. 1.
(6) EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1.
(7) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1.

av 16. desember 2008 om innføring av en felles fram-
gangs måte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 
og aromaer i næringsmidler(8).

11) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse 
av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddel-
regelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 
framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddel-
trygghet(9) skal Den europeiske myndighet for nærings-
middel trygghet (heretter kalt «Myndigheten») rådspørres 
i saker som kan påvirke folkehelsen.

12) Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 
av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler 
og fôr(10), bør godkjennes i samsvar med nevnte 
forordning samt denne forordning.

13) Tilsetningsstoffer i næringsmidler som allerede er 
godkjent i henhold til denne forordning, og som framstilles 
ved produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer 
som i vesentlig grad skiller seg fra dem som omfattes 
av Myndighetens risikovurdering, eller fra dem som 
omfattes av de fastsatte spesifikasjonene, bør framlegges 
for Myndigheten for vurdering. Vesentlige forskjeller kan 
blant annet være en endring i produksjonsmetoden fra 
ekstraksjon fra en plante til produksjon gjennom gjæring 
ved bruk av en mikroorganisme eller en genmodifisering 
av den opprinnelige mikroorganismen, en endring i 
utgangsmaterialene eller en endring i partikkelstørrelsen, 
herunder bruk av nanoteknologi.

14) Tilsetningsstoffer i næringsmidler bør kontrolleres 
løpende og må vurderes på nytt ved behov på bakgrunn 
av endringer i vilkårene for bruken av dem og nye 
vitenskapelige opplysninger. Ved behov bør Kommisjonen 
sammen med medlemsstatene overveie egnede tiltak.

15) Medlemsstater som 1. januar 1992 opprettholdt forbud 
mot å bruke visse tilsetningsstoffer i visse særskilte 
næringsmidler som anses som tradisjonelle, og som 
framstilles på deres territorium, bør få fortsette å anvende 
disse forbudene. Med hensyn til produkter som «feta» 
eller «salame cacciatore» bør dessuten denne forordning 
ikke berøre anvendelsen av strengere regler for bruk 
av visse betegnelser i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 510/2006 av 20. mars 2006 om vern av geografiske 
betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer 
og næringsmidler(11) og rådsforordning (EF) nr. 509/2006 
av 20. mars 2006 om garanterte tradisjonelle spesialiteter 
av landbruksvarer og næringsmidler(12).

(8) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
(9) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(10) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
(11) EUT L 93 av 31.3.2006, s. 12.
(12) EUT L 93 av 31.3.2006, s. 1.
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16) Med mindre det omfattes av ytterligere begrensninger, 
kan et tilsetningsstoff forekomme i næringsmidler på 
andre måter enn gjennom direkte tilførsel, som et resultat 
av en overføring fra en ingrediens der tilsetningsstoffet 
var tillatt, forutsatt at mengden av tilsetningsstoffet i det 
endelige næringsmiddelet ikke er høyere enn den ville 
vært dersom ingrediensen hadde vært brukt under vanlige 
tekniske forhold og i henhold til god framstillingspraksis.

17) Tilsetningsstoffer i næringsmidler er fremdeles omfattet 
av de generelle kravene til merking som er fastsatt 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt 
reklamering for næringsmidler(13) og, i gitte tilfeller, i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 
om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer 
og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på 
grunnlag av genmodifiserte organismer(14). Videre bør det 
i denne forordning fastsettes særlige bestemmelser om 
merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som selges 
som sådan til produsenter eller sluttforbrukere.

18) Søtstoffer som er godkjent i henhold til denne forordning, 
kan brukes i bordsøtningsmidler som selges direkte 
til forbrukerne. Produsenter av slike produkter bør 
på en egnet måte gjøre opplysninger tilgjengelige for 
forbrukerne slik at de kan bruke produktet på en trygg 
måte. Opplysningene kan gjøres tilgjengelige på mange 
måter, blant annet via produktetiketter, nettsteder 
på Internett, forbrukeropplysningslinjer eller på 
utsalgsstedet. Med henblikk på en ensartet framgangsmåte 
for gjennomføringen av dette kravet kan det bli nødvendig 
med veiledning utarbeidet på fellesskapsplan.

19) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(15).

20) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å endre 
vedleggene til denne forordning og vedta egnede 
overgangstiltak. Ettersom disse tiltakene er allmenne 
og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den med 
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

21) Av effektivitetshensyn bør fristene som normalt gjelder 
i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll, kortes ned for vedtakelse av visse endringer 
av vedlegg II og III med hensyn til stoffer som allerede 

(13) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(14) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.
(15) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

er godkjent i henhold til andre deler av Fellesskapets 
regelverk, samt eventuelle egnede overgangstiltak i 
forbindelse med disse stoffene.

22) For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om 
tilsetningsstoffer i næringsmidler på en forholdsmessig og 
effektiv måte må medlemsstatene samle inn opplysninger, 
utveksle dem seg imellom og samordne arbeidet. Det kan 
derfor være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser 
om bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. 
Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en del 
av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av slike 
tiltak omfattes av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(16).

23) Medlemsstatene skal gjennomføre offentlige kontroller 
for å håndheve denne forordning i samsvar med forordning 
(EF) nr. 882/2004.

24) Ettersom denne forordnings mål, som er å fastsette 
fellesskapsregler for tilsetningsstoffer i næringsmidler, 
ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og 
derfor, med hensyn til et enhetlig marked og et høyt nivå 
for forbrukervern, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå dette målet.

25) Etter at denne forordning er vedtatt, skal Kommisjonen 
med bistand fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen gjennomgå alle eksisterende godkjenninger 
med hensyn til andre kriterier enn trygghet, f.eks. inntak, 
teknisk behov og muligheten for at forbrukeren villedes. 
Alle tilsetningsstoffer i næringsmidler som fortsatt 
skal være godkjent i Fellesskapet, bør overføres til 
fellesskapslistene i vedlegg II og III til denne forordning. 
Vedlegg III til denne forordning bør utfylles med de 
andre tilsetningsstoffene som brukes i tilsetningsstoffer 
i næringsmidler og næringsmiddelenzymer, samt bærere 
for næringsstoffer og deres bruksvilkår i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring 
av en felles framgangsmåte for godkjenning av 
tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler. 
For at overgangsperioden skal bli tilstrekkelig lang, bør 
bestemmelsene i vedlegg III, bortsett fra bestemmelsene 
om bærere for tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer i 
aromaer, ikke få anvendelse før 1. januar 2011.

26) Inntil de framtidige fellesskapslistene over tilsetnings-
stoffer i næringsmidler er utarbeidet, må det fastsettes en 
forenklet framgangsmåte som gjør det mulig å ajourføre de 
nåværende listene over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 
eksisterende direktiver.

(16) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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27) Med forbehold for utfallet av gjennomgåelsen omhandlet i 
betraktning 25 bør Kommisjonen senest ett år etter at denne 
forordning er vedtatt, iverksette et vurderingsprogram 
slik at Myndigheten kan foreta en ny vurdering av hvor 
trygge de tilsetningsstoffene som allerede er godkjent i 
Fellesskapet, er i bruk. I programmet bør behovene og den 
prioriterte rekkefølgen for undersøkelsen av godkjente 
tilsetningsstoffer fastsettes.

28) Denne forordning opphever og erstatter følgende retts-
akter: Rådsdirektiv av 23. oktober 1962 om tilnærming av 
medlemsstatenes regler om fargestoffer som kan brukes 
i næringsmidler beregnet på konsum(17), rådsdirektiv 
65/66/EØF av 26. januar 1965 om fastsettelse av 
spesifikke renhetskriterier for konserveringsmidler som 
kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum(18), 
rådsdirektiv 78/663/EØF av 25. juli 1978 om fastsettelse 
av spesifikke renhetskriterier for emulgatorer, 
stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler som kan 
brukes i næringsmidler(19), rådsdirektiv 78/664/EØF av 
25. juli 1978 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier 
for antioksidanter som kan brukes i næringsmidler(20), 
første kommisjonsdirektiv 81/712/EØF av 28. juli 1981 
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 
kontroll av renhetskriterier for visse tilsetningsstoffer 
i næringsmidler(21), rådsdirektiv 89/107/EØF av 
21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tilsetningsstoffer som kan anvendes i 
næringsmidler beregnet på konsum(22), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer 
til bruk i næringsmidler(23), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer 
til bruk i næringsmidler(24), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer 
og søtstoffer(25), europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 292/97/EF av 19. desember 1996 om vidareføring av 
nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av 
visse tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde 
næringsmiddel(26) og kommisjonsvedtak 2002/247/EF 
av 27. mars 2002 om innstilling av omsetning og import 
av gelévarer som inneholder tilsetningsstoffet E 425 
konjac(27). Visse bestemmelser i disse rettsaktene bør 
imidlertid fortsette å gjelde i en overgangsperiode, slik at 
det blir tid til å utarbeide fellesskapslistene i vedleggene 
til denne forordning —

(17) EFT 115 av 11.11.1962, s. 2645/62.
(18) EFT 22 av 9.2.1965, s. 373.
(19) EFT L 223 av 14.8.1978, s. 7.
(20) EFT L 223 av 14.8.1978, s. 30.
(21) EFT L 257 av 10.9.1981, s. 1.
(22) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27.
(23) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3.
(24) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
(25) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.
(26) EFT L 48 av 19.2.1997, s. 13.
(27) EFT L 84 av 28.3.2002, s. 69.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for tilsetningsstoffer som 
brukes i næringsmidler, for å sikre at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern 
av menneskers helse og et høyt nivå for forbrukervern, herunder 
vern av forbrukernes interesser og god forretningsskikk innen 
handel med næringsmidler, og idet det tas tilstrekkelige 
miljøvernhensyn.

For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om

a) fellesskapslister over godkjente tilsetningsstoffer i nærings-
midler som fastsatt i vedlegg II og III,

b) vilkår for bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, 
herunder i tilsetningsstoffer i næringsmidler og i 
næringsmiddelenzymer som omfattes av forordning (EF) 
nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer, og i aromaer 
i næringsmidler som omfattes av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler(28), 
og

c) regler for merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som 
selges som sådan.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på tilsetningsstoffer i 
næringsmidler.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende stoffer 
med mindre de brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler:

a) tekniske hjelpestoffer,

b) stoffer som brukes til vern av planter og planteprodukter i 
samsvar med fellesskapsregler for plantehelse,

c) stoffer som tilsettes til næringsmidler som næringsstoffer,

d) stoffer som brukes til å behandle drikkevann, og som 
omfattes av virkeområdet for rådsdirektiv 98/83/EF av 
3. november 1998 om drikkevannets kvalitet(29), og

(28) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.
(29) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.
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e) aromaer som omfattes av virkeområdet for for ordning 
(EF) nr. 1334/2008 om aromaer og visse nærings middel-
ingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på 
næringsmidler.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på 
næringsmiddelenzymer som omfattes av virkeområdet for 
forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer, 
med virkning fra og med den dagen fellesskapslisten over 
næringsmiddelenzymer vedtas i samsvar med artikkel 17 i 
nevnte forordning.

4. Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
eventuelle særskilte fellesskapsregler for bruk av tilsetnings-
stoffer i næringsmidler

a) i visse næringsmidler, og

b) til andre formål enn dem som omfattes av denne forordning.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 1829/2003.

2. I denne forordning menes videre med:

a) «tilsetningsstoff i næringsmiddel» ethvert stoff som 
vanligvis ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv, 
og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i 
næringsmidler, uansett om det har en næringsverdi eller 
ikke, som dersom det bevisst tilsettes til næringsmidler 
med et teknisk formål i forbindelse med framstillingen, 
foredlingen, bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, 
transporten eller lagringen av slike næringsmidler, 
fører til, eller med rimelighet kan forventes å føre til, 
at tilsetningsstoffet eller dets biprodukter direkte eller 
indirekte blir en bestanddel i slike næringsmidler.

 Følgende anses ikke som tilsetningsstoffer i næringsmidler:

i)  monosakkarider, disakkarider eller oligosakkarider 
samt næringsmidler som inneholder disse stoffene på 
grunn av deres søtende egenskaper,

ii) næringsmidler, enten i tørket eller i konsentrert 
form, herunder aromaer som tilsettes under fram-
stilling av næringsmidler som er sammensatt av flere 
ingredienser, på grunn av deres aromatiske, smaks-
givende eller næringsgivende egenskaper, samtidig 
som de har en sekundær fargevirkning,

iii) stoffer som brukes i overtrekksmateriale, som ikke 
utgjør en del av næringsmidler, og som ikke er beregnet 
på å bli konsumert sammen med næringsmiddelet,

iv) produkter som inneholder pektin og er utvunnet 
av tørkede pressrester av eple eller av skall av 
sitrusfrukter eller kveder, eller av en blanding av 
dem, ved behandling med fortynnet syre etterfulgt av 
delvis nøytralisering med natrium- eller kaliumsalter 
(flytende pektin),

v) tyggegummibaser,

vi) hvitt eller gult dekstrin, brent eller dekstrinert stivelse, 
stivelse modifisert ved behandling med syre eller et 
alkalisk stoff, bleket stivelse, fysisk modifisert stivelse 
og stivelse behandlet med amylolytiske enzymer,

vii) ammoniumklorid,

viii) blodplasma, gelatin til konsum, proteinhydrolysater 
og deres salter, melkeprotein og gluten,

ix) andre aminosyrer og deres salter enn glutaminsyre, 
glysin, cystein og cystin og deres salter som ikke har 
noen teknisk funksjon,

x) kaseinater og kasein,

xi)  inulin,

b) «teknisk hjelpestoff» ethvert stoff som

i)  ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv,

ii) med hensikt brukes ved bearbeiding av råvarer, 
næringsmidler eller ingredienser i disse, for å oppfylle 
et bestemt teknisk formål under behandlingen eller 
bearbeidingen, og

iii) kan resultere i en utilsiktet eller teknisk uunngåelig 
forekomst av restmengder av stoffet eller dets 
derivater i sluttproduktet, forutsatt at restmengdene 
ikke utgjør noen helserisiko eller virker teknisk inn på 
sluttproduktet,

c) «funksjonsgruppe» en av kategoriene fastsatt i vedlegg I 
basert på den tekniske funksjonen et tilsetningsstoff har i 
næringsmiddelet,

d) «uforedlet næringsmiddel» et næringsmiddel som ikke 
har vært behandlet på en slik måte at dets opprinnelige 
tilstand er blitt vesentlig endret, og i den forbindelse 
anses følgende ikke å forårsake en vesentlig endring: 
utskjæring, oppskjæring, partering, utbeining, hakking, 
flåing, avskrelling, pilling, kverning, pussing, renskjæring, 
rensing, dypfrysing, frysing, kjøling, maling, avskalling, 
emballering eller utpakking,

e) «næringsmiddel uten tilsatt sukker» et næringsmiddel uten 
følgende:

i)  tilsatte monosakkarider eller disakkarider, og

ii) tilsatte næringsmidler som inneholder monosakkarider 
eller disakkarider som brukes på grunn av deres søtende 
egenskaper,
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f) «næringsmiddel med redusert energiinnhold» et nærings-
middel med et energiinnhold som er minst 30 % lavere 
enn i det opprinnelige næringsmiddelet eller et tilsvarende 
produkt,

g) «bordsøtningsmiddel» preparater av tillatte søtstoffer, 
som kan inneholde andre tilsetningsstoffer og/eller 
næringsmiddelingredienser, og som er beregnet på salg til 
sluttforbrukeren som en erstatning for sukker, og

h) «quantum satis» at ingen numerisk grenseverdi er fastsatt 
og at tilsetningsstoffer skal brukes i samsvar med god 
framstillingspraksis, i en mengde som ikke er større enn det 
som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkning, og på 
en slik måte at forbrukeren ikke villedes.

KAPITTEL II

FELLESSKAPSLISTER OVER GODKJENTE 
TILSETNINGSSTOFFER I NÆRINGSMIDLER

Artikkel 4

Fellesskapslister over tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Bare tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført 
på fellesskapslisten i vedlegg II, kan bringes i omsetning 
som sådan og brukes i næringsmidler på vilkårene fastsatt i 
vedlegget.

2. Bare tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført på 
fellesskapslisten i vedlegg III, kan brukes i tilsetningsstoffer i 
næringsmidler, næringsmiddelenzymer og aromaer i nærings-
midler på vilkårene fastsatt i vedlegget.

3. Tilsetningsstoffer i vedlegg II skal oppføres med utgangs-
punkt i hvilke næringsmiddelkategorier de kan tilsettes til.

4. Tilsetningsstoffer i vedlegg III skal oppføres med utgangs-
punkt i hvilke tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, 
aromaer og næringsstoffer eller kategorier av disse de kan 
tilsettes til.

5. Tilsetningsstoffer skal oppfylle spesifikasjonene om
handlet i artikkel 14.

Artikkel 5

Forbud mot tilsetningsstoffer i næringsmidler og/eller 
næringsmidler som ikke oppfyller kravene

Det er forbudt å bringe i omsetning et tilsetningsstoff i 
næringsmiddel eller et næringsmiddel som inneholder et 
slikt tilsetningsstoff dersom bruken av tilsetningsstoffet ikke 
oppfyller kravene i denne forordning.

Artikkel 6

Alminnelige vilkår for oppføring og bruk av 
tilsetningsstoffer i næringsmidler på fellesskapslistene

1. Et tilsetningsstoff i næringsmidler kan oppføres på 
fellesskapslistene i vedlegg II og III bare dersom det oppfyller 
følgende vilkår og eventuelt andre berettigede hensyn, herunder 
miljøfaktorer:

a) I henhold til tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon skal 
det ikke utgjøre en trussel mot forbrukernes helse når det 
brukes i den foreslåtte mengden,

b) det finnes et rimelig teknisk behov som ikke kan oppfylles 
på andre økonomiske og teknisk gjennomførbare måter, og

c) bruken av det må ikke villede forbrukeren.

2. For å bli oppført på fellesskapslistene i vedlegg II og III 
må tilsetningsstoffet ha fordeler og nytteverdi for forbrukeren 
og derfor oppfylle minst et av følgende formål:

a) bevare næringsmiddelets næringsinnhold,

b) tilføre nødvendige ingredienser eller bestanddeler til 
næringsmidler som framstilles for forbrukergrupper med 
særlige kostbehov,

c) forbedre et næringsmiddels holdbarhet eller stabilitet 
eller forbedre dets organoleptiske egenskaper, forutsatt 
at næringsmiddelets art, beskaffenhet eller kvalitet ikke 
endres på en måte som kan villede forbrukeren, og

d) fungere som hjelpestoff ved framstilling, foredling, 
bearbeiding, behandling, emballering, transport eller lagring 
av næringsmidler, herunder tilsetningsstoffer, enzymer og 
aromaer i næringsmidler, forutsatt at tilsetningsstoffet ikke 
brukes til å skjule virkningene av dårlige råstoffer eller 
eventuelle uønskede metoder eller teknikker, herunder 
uhygieniske, mens disse aktivitetene pågår.

3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a) kan et tilsetningsstoff som 
reduserer næringsinnholdet i et næringsmiddel, oppføres på 
fellesskapslisten i vedlegg II dersom

a) næringsmiddelet ikke utgjør en vesentlig del av et normalt 
kosthold, eller

b) tilsetningsstoffet er nødvendig i framstillingen av nærings-
midler for forbrukergrupper med særlige kostbehov.
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Artikkel 7

Særlige vilkår for søtstoffer

Et tilsetningsstoff kan oppføres på fellesskapslisten i vedlegg II 
i funksjonsgruppen «søtstoffer» bare dersom det i tillegg til 
å oppfylle ett eller flere av formålene i artikkel 6 nr. 2, også 
oppfyller ett eller flere av følgende formål:

a) erstatte sukker ved framstilling av næringsmidler med 
redusert energiinnhold, næringsmidler som ikke forårsaker 
karies eller næringsmidler uten tilsatt sukker, eller

b) erstatte sukker dersom det gjør det mulig å forlenge 
næringsmiddelets holdbarhetstid, eller

c) framstille næringsmidler beregnet på særskilte ernærings-
messige behov som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 
direktiv 89/398/EØF.

Artikkel 8

Særlige vilkår for fargestoffer

Et tilsetningsstoff kan oppføres på fellesskapslisten i vedlegg II 
i funksjonsgruppen «fargestoffer» bare dersom det i tillegg til 
å oppfylle ett eller flere av formålene i artikkel 6 nr. 2, også 
oppfyller ett eller flere av følgende formål:

a) gjenopprette det opprinnelige utseendet til næringsmidler 
der fargen er blitt påvirket av bearbeiding, lagring, 
emballering og distribusjon, og som derfor kan ha blitt 
mindre akseptable med hensyn til utseende,

b) gjøre næringsmidler mer visuelt tiltalende, og

c) gi farge til ellers fargeløse næringsmidler.

Artikkel 9

Funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler kan i vedlegg II og 
III tilordnes en av funksjonsgruppene i vedlegg I basert på 
den viktigste tekniske funksjonen tilsetningsstoffet har i 
næringsmiddelet.

At et tilsetningsstoff tilhører en funksjonsgruppe, betyr ikke at 
det ikke kan ha andre funksjoner.

2. Om nødvendig ut fra den vitenskapelige og tekniske 
utviklingen skal tiltakene som er utarbeidet for å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i denne forordning med hensyn 
til tilføyelse av ytterligere funksjonsgrupper i vedlegg I, vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
omhandlet i artikkel 28 nr. 3.

Artikkel 10

Innholdet i fellesskapslistene over tilsetningsstoffer i 
næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som oppfyller vilkårene 
fastsatt i artikkel 6-8, kan etter framgangsmåten omhandlet 
i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles 
framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 
og aromaer i næringsmidler oppføres på

a) fellesskapslisten i vedlegg II til denne forordning og/eller

b) fellesskapslisten i vedlegg III til denne forordning.

2. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler oppføres på 
fellesskapslistene i vedlegg II og III, skal følgende opplysninger 
oppgis:

a) tilsetningsstoffets navn og E-nummer,

b) næringsmidlene som kan tilsettes i tilsetningsstoffet,

c) vilkårene for bruken av tilsetningsstoffet, og

d) eventuelle begrensninger for direkte salg av tilsetningsstoffet 
til sluttforbrukeren.

3. Fellesskapslistene i vedlegg II og III skal endres etter 
framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 
om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av 
tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Artikkel 11

Grenseverdier for bruk av tilsetningsstoffer i 
næringsmidler

1. Når bruksvilkårene omhandlet i artikkel 10 nr. 2 bokstav c 
fastsettes, skal

a) grenseverdien for den mengden som kan brukes, fastsettes 
til lavest mulig verdi som oppnår ønsket virkning,

b) grenseverdiene ta hensyn til

i)  et eventuelt akseptabelt daglig inntak eller en tilsvarende 
grenseverdi som er fastsatt for tilsetningsstoffet, og det 
sannsynlige inntaket av stoffet fra samtlige kilder, og

ii) det mulige daglige inntaket av tilsetningsstoffet til 
særlige forbrukergrupper dersom tilsetningsstoffet skal 
brukes i næringsmidler som inntas av disse gruppene.

2. Dersom det er relevant, fastsettes ingen numerisk 
grenseverdi for et tilsetningsstoff i et næringsmiddel («quantum 
satis»). I så fall skal tilsetningsstoffet brukes i samsvar med 
«quantum satis»-prinsippet.
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3. Grenseverdiene for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
som er fastsatt i vedlegg II, får anvendelse på markedsførte 
næringsmidler med mindre noe annet er angitt. Som unntak 
fra dette prinsippet skal grenseverdiene for tørkede og/eller 
konsentrerte næringsmidler som må rekonstitueres, gjelde for 
næringsmiddelet etter at det er rekonstituert etter anvisningene 
på etiketten og med hensyn til minste fortynningsfaktor.

4. Grenseverdiene for fargestoffer som er fastsatt i vedlegg II, 
gjelder for mengden aktivt fargestoff i fargepreparatet med 
mindre noe annet er angitt.

Artikkel 12

Endringer i produksjonsprosessen eller 
utgangsmaterialene for tilsetningsstoffer i næringsmidler 

som allerede er oppført på en fellesskapsliste

Når et tilsetningsstoff allerede er oppført på en fellesskapsliste 
og det forekommer en vesentlig endring i produksjonsmetoden 
eller utgangsmaterialene, eller en endring i partikkelstørrelsen, 
for eksempel ved bruk av nanoteknologi, skal tilsetningsstoffet 
som framstilles med de nye metodene eller materialene, anses 
som et annet tilsetningsstoff som krever en ny oppføring på 
fellesskapslistene, eller en endring i spesifikasjonene, før det 
kan bringes i omsetning.

Artikkel 13

Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av 
forordning (EF) nr. 1829/2003

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan oppføres på fellesskaps-
listene i vedlegg II og III i samsvar med denne forordning bare 
dersom de er blitt godkjent i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1829/2003.

2. Når et tilsetningsstoff som allerede er oppført på felles-
skapslisten, framstilles av et annet utgangsmateriale som 
omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kreves ingen ny 
godkjenning i henhold til denne forordning, forutsatt at det nye 
utgangsmaterialet omfattes av en godkjenning i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og at tilsetningsstoffet oppfyller 
spesifikasjonene som fastsettes ved denne forordning.

Artikkel 14

Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler

Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler, særlig 
med hensyn til opprinnelse, renhetskriterier og eventuelle andre 
nødvendige opplysninger, skal vedtas når tilsetningsstoffene 
for første gang oppføres på fellesskapslistene i vedlegg II og 
III etter framgangsmåten i forordning (EF) nr. 1331/2008 
om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av 
tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

KAPITTEL III

BRUK AV TILSETNINGSSTOFFER I 
NÆRINGSMIDLER

Artikkel 15

Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler i uforedlede 
næringsmidler

Tilsetningsstoffer i næringsmidler skal ikke brukes i uforedlede 
næringsmidler, med mindre det forekommer særlige 
bestemmelser om dette i vedlegg II.

Artikkel 16

Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler i næringsmidler 
for spedbarn og småbarn

Tilsetningsstoffer i næringsmidler skal ikke brukes i nærings-
midler for spedbarn og småbarn som omhandlet i direktiv 
89/398/EØF, herunder næringsmidler til spesielle medisinske 
formål beregnet på spedbarn og småbarn, med mindre det 
forekommer særlige bestemmelser om dette i vedlegg II til 
denne forordning.

Artikkel 17

Bruk av fargestoffer til merking

Bare fargestoffer oppført i vedlegg II til denne forordning 
kan brukes til stempelmerking i henhold til rådsdirektiv  
91/497/EØF av 29. juli 1991 om endring og ajourføring av direktiv  
64/433/EØF om helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt 
innenfor Fellesskapet med sikte på at direktivet skal omfatte 
produksjon og omsetning av ferskt kjøtt, og om endring 
av direktiv 72/462/EØF(30), og annen merking som kreves 
på kjøttprodukter, til dekorasjonsmaling av eggeskall og 
til stempling av eggeskall i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 
animalsk opprinnelse(31).

Artikkel 18

Overføringsprinsipp

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler er tillatt

a) i andre sammensatte næringsmidler enn dem som er 
omhandlet i vedlegg II, dersom tilsetningsstoffet er tillatt i 
en av ingrediensene i det sammensatte næringsmiddelet,

b) i et næringsmiddel som er tilsatt et tilsetningsstoff, enzym 
eller aroma, og der tilsetningsstoffet

i)  er tillatt i tilsetningsstoffet, enzymet eller aromaen i 
samsvar med denne forordning, 

(30) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 69.
(31) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.
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ii) er overført til næringsmiddelet via tilsetningsstoffet, 
enzymet eller aromaen, og

iii) ikke har noen teknisk funksjon i det ferdige nærings-
middelet,

c) i et næringsmiddel som skal brukes bare til framstilling av 
sammensatte næringsmidler, forutsatt at det sammensatte 
næringsmiddelet overholder denne forordning.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på morsmelkerstatninger, 
tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 
barnemat samt næringsmidler til spesielle medisinske formål 
beregnet på spedbarn og småbarn som nevnt i direktiv 89/398/
EØF, med mindre det forekommer særlige bestemmelser om 
dette.

3. Dersom et tilsetningsstoff i en aroma, et tilsetningsstoff 
eller et enzym i næringsmidler tilsettes til et næringsmiddel og 
har en teknisk funksjon i det næringsmiddelet, skal det anses 
som et tilsetningsstoff i nevnte næringsmiddel og ikke som et 
tilsetningsstoff i aromaen, tilsetningsstoffet eller enzymet som 
ble tilsatt, og det må i så fall overholde de fastsatte vilkårene for 
bruk av nevnte næringsmiddel.

4. Uten at det berører nr. 1, er forekomsten av et tilsetnings-
stoff som brukes som søtstoff, tillatt i et sammensatt 
næringsmiddel uten tilsatt sukker, i sammensatte næringsmidler 
med redusert energiinnhold, i sammensatte næringsmidler 
beregnet på en energibegrenset diett, i næringsmidler som ikke 
forårsaker karies, og i sammensatte næringsmidler med utvidet 
holdbarhet, forutsatt at søtstoffet er tillatt i en av ingrediensene 
i det sammensatte næringsmiddelet.

Artikkel 19

Fortolkningsbeslutninger

I samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
omhandlet i artikkel 28 nr. 2 kan det besluttes om

a) et bestemt næringsmiddel tilhører en kategori av 
næringsmidler omhandlet i vedlegg II,

b) et tilsetningsstoff som er oppført i vedlegg II og III og tillatt 
brukt etter «quantum satis»-prinsippet, brukes i samsvar 
med kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2, eller

c) et gitt stoff svarer til definisjonen av tilsetningsstoff i 
næringsmiddel i artikkel 3.

Artikkel 20

Tradisjonelle næringsmidler

Medlemsstatene oppført i vedlegg IV kan fortsatt forby bruk av 
visse grupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler i tradisjonelle 
næringsmidler som framstilles på deres territorium, og som er 
oppført i nevnte vedlegg.

KAPITTEL IV

MERKING

Artikkel 21

Merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er 
beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet 
på salg til sluttforbrukeren, kan, uansett om de selges 
hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med 
næringsmiddelingredienser, som definert i artikkel 6 nr. 4 i 
direktiv 2000/13/EF, markedsføres bare dersom de er merket i 
samsvar med artikkel 22 i denne forordning, og opplysningene 
må være lett synlige, lette å lese og ikke kunne fjernes. 
Opplysningene skal være på et språk som lett kan forstås av 
kjøperne.

2. Medlemsstaten der produktet markedsføres, kan på sitt 
territorium, i samsvar med traktatens bestemmelser, kreve at 
opplysningene i henhold til artikkel 22 skal gis på ett eller flere 
av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. 
Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 22

Alminnelige krav til merking av tilsetningsstoffer 
i næringsmidler som ikke er beregnet på salg til 

sluttforbrukeren

1. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet 
på salg til sluttforbrukeren, selges hver for seg eller blandet 
med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser 
og/eller med andre tilsatte stoffer, skal emballasjen eller 
beholderen merkes med følgende opplysninger:

a) navnet og/eller E-nummeret som er fastsatt i henhold 
til denne forordning, for hvert tilsetningsstoff eller en 
varebetegnelse som inneholder navnet og/eller E-nummeret 
for hvert tilsetningsstoff,

b) opplysningen «til næringsmidler» eller «begrenset bruk i 
næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets 
beregnede bruk i næringsmidler,

c) om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,

d) et merke som identifiserer partiet,

e) bruksanvisning, dersom mangel av en slik vil kunne hindre 
riktig bruk av tilsetningsstoffet,

f) navn eller firma og adresse for produsenten, emballerings
virksomheten eller selgeren,
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g) en opplysning om høyeste mengde av hver bestanddel eller 
gruppe bestanddeler som det gjelder mengdebegrensninger 
for i næringsmidler, og/eller relevante, tydelige og lett 
forståelige opplysninger som gjør det mulig for kjøperen 
å overholde bestemmelsene i denne forordning eller 
andre relevante deler av Fellesskapets regelverk; dersom 
samme mengdebegrensning gjelder for en gruppe 
bestanddeler som brukes hver for seg eller sammen, skal 
den sammenlagte prosentdelen oppgis som et enkelt tall; 
mengdebegrensningen skal uttrykkes enten numerisk eller 
etter «quantum satis»-prinsippet,

h) nettomengden,

i) dato for minste holdbarhet eller siste forbruksdato, og

j) dersom det er relevant, opplysninger om et tilsetningsstoff 
eller andre stoffer som omhandlet i denne artikkel og 
oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF med hensyn 
til angivelse av ingredienser i næringsmidler.

2. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler selges blandet med 
hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, skal 
emballasjen eller beholderen inneholde en fortegnelse over alle 
ingrediensene i synkende rekkefølge etter deres prosentdel av 
den totale vekten.

3. Når stoffer (herunder tilsetningsstoffer eller andre nærings-
middelingredienser) iblandes tilsetningsstoffer i næringsmidler 
for å forenkle lagring, salg, standardisering, fortynning eller 
oppløsning, skal emballasjen eller beholderen inneholde en 
fortegnelse over alle stoffene i synkende rekkefølge etter deres 
prosentdel av den totale vekten.

4. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3 er det tilstrekkelig at 
opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav e)-g) og i 
nr. 2 og 3, oppføres bare på de dokumentene om sendingen som 
skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at 
opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen 
eller beholderen for det aktuelle produktet.

5. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3, når tilsetningsstoffer 
i næringsmidler leveres i tanker, er det tilstrekkelig at 
opplysningene angis i følgedokumentene om sendingen som 
skal framlegges samtidig med leveransen.

Artikkel 23

Merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 
beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 
89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for 
å identifisere et bestemt næringsmiddelparti(32) og forordning 
(EF) nr. 1829/2003, kan tilsetningsstoffer i næringsmidler 

(32) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.

som selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller 
med andre næringsmiddelingredienser, og som er beregnet på 
salg til sluttforbrukeren, markedsføres bare dersom følgende 
opplysninger angis på emballasjen:

a) navnet og E-nummeret som er fastsatt i henhold til denne 
forordning, for hvert tilsetningsstoff eller en varebetegnelse 
som inneholder navnet og E-nummeret for hvert tilsetnings-
stoff, og

b) opplysningen «til næringsmidler» eller «begrenset bruk i 
næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets 
beregnede bruk i næringsmidler.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal bordsøtningsmidlers 
varebetegnelse inneholde angivelsen «bordsøtningsmiddel 
basert på …» etterfulgt av navnet eller navnene på de søtstoffene 
som er brukt i sammensetningen.

3. Merkingen av bordsøtningsmidler som inneholder poly-
oler og/eller aspartam og/eller salt av aspartam og acesulfam, 
skal inneholde følgende advarsler:

a) Polyoler: «overdrevet inntak kan virke avførende».

b) Aspartam/salt av aspartam og acesulfam: «inneholder en 
fenylalanin-kilde».

4. Produsenter av bordsøtningsmidler skal på en egnet måte 
gjøre opplysninger tilgjengelige for forbrukerne, slik at de kan 
bruke produktene på en trygg måte. Regler for gjennomføring 
av dette nummer kan vedtas i samsvar med framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 28 nr. 3.

5. Med hensyn til opplysningene som er omhandlet i nr. 1-3 
i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF 
tilsvarende anvendelse.

Artikkel 24

Krav til merking for næringsmidler som inneholder visse 
fargestoffer

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF, skal merkingen 
av næringsmidler som inneholder de fargestoffene som 
er oppført i vedlegg V til denne forordning, inneholde 
tilleggsopplysningene fastsatt i nevnte vedlegg.

2. Med hensyn til opplysningene som er omhandlet i nr. 1 
i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF 
tilsvarende anvendelse.

3. Om nødvendig ut fra den vitenskapelige og tekniske 
utviklingen skal vedlegg V endres gjennom tiltak som er 
utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 
denne forordning, etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll omhandlet i artikkel 28 nr. 4.
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Artikkel 25

Andre krav til merking

Artikkel 21-24 berører ikke mer detaljerte eller mer omfattende 
lover og forskrifter om vekt og mål eller om presentasjon, 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og 
stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og blandinger.

KAPITTEL V

BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTE OG 
GJENNOMFØRING

Artikkel 26

Opplysningsplikt

1. En produsent eller bruker av tilsetningsstoffer i nærings-
midler skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle nye 
vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke 
vurderingen av hvor trygt det er å bruke tilsetningsstoffene.

2. En produsent eller bruker av tilsetningsstoffer i nærings-
midler skal på anmodning fra Kommisjonen underrette den om 
den faktiske bruken av tilsetningsstoffene. Kommisjonen skal 
gjøre disse opplysningene tilgjengelige for medlemsstatene.

Artikkel 27

Overvåking av inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Medlemsstatene skal opprettholde ordninger for å 
overvåke konsum og bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler 
med hensyn til risiko og med passende mellomrom underrette 
Kommisjonen og Myndigheten om resultatene.

2. Etter at Myndigheten er blitt rådspurt, skal det etter 
framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 28 
nr. 2 vedtas en felles metode for medlemsstatenes innsamling 
av opplysninger om inntaket i Fellesskapet av tilsetningsstoffer 
i næringsmidler gjennom kosten.

Artikkel 28

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 
og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8.

Tidsfristene nevnt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og i nr. 4 
bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis 
to måneder, to måneder og fire måneder.

Artikkel 29

Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av 
denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 882/2004.

KAPITTEL VI

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 30

Opprettelse av fellesskapslister over tilsetningsstoffer i 
næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i 
næringsmidler i henhold til direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/
EF, endret på grunnlag av artikkel 31 i denne forordning, samt 
vilkårene for bruken av dem, skal oppføres i vedlegg II til 
denne forordning etter en vurdering av om de oppfyller kravene 
i artikkel 6, 7 og 8. Tiltakene knyttet til oppføringen av slike 
tilsetningsstoffer i vedlegg II, som er utarbeidet med sikte på 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 4. Vurderingen skal ikke omfatte 
en ny risikovurdering foretatt av Myndigheten. Vurderingen 
skal være fullført innen 20. januar 2011.

Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke 
lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg II.

2. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes 
i tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til direktiv 
95/2/EF, og vilkårene for bruken av dem skal oppføres i 
del 1 i vedlegg III til denne forordning etter en vurdering 
av om de oppfyller kravene i artikkel 6 i nevnte forordning. 
Tiltakene knyttet til oppføringen av slike tilsetningsstoffer 
i vedlegg III, som er utarbeidet med sikte på å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 28 nr. 4. Vurderingen skal ikke omfatte en ny 
risikovurdering foretatt av Myndigheten. Vurderingen skal 
være fullført innen 20. januar 2011.

Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke 
lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg III.
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3. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i 
aromaer i næringsmidler i henhold til direktiv 95/2/EF, og 
vilkårene for bruken av dem skal oppføres i del 4 i vedlegg III til 
denne forordning etter en vurdering av om de oppfyller kravene 
i artikkel 6 i nevnte forordning. Tiltakene knyttet til oppføringen 
av slike tilsetningsstoffer i vedlegg III, som er utarbeidet med 
sikte på å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 
forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-
komité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 4. Vurderingen skal 
ikke omfatte en ny risikovurdering foretatt av Myndigheten. 
Vurderingen skal være fullført innen 20. januar 2011.

Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke 
lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg III.

4. Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
som omfattes av nr. 1-3 i denne artikkel, skal vedtas i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles 
framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 
og aromaer i næringsmidler, når tilsetningsstoffene oppføres i 
vedleggene i samsvar med nevnte numre.

5. Tiltakene knyttet til eventuelle egnede overgangstiltak, 
som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende deler i denne 
forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas i samsvar 
med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 28 nr. 3.

Artikkel 31

Overgangstiltak

Inntil fellesskapslistene over tilsetningsstoffer i næringsmidler 
i henhold til artikkel 30 er opprettet, skal ved behov vedleggene 
til direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF endres gjennom 
tiltak som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende deler 
av nevnte direktiver, og som vedtas av Kommisjonen i samsvar 
med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 28 nr. 4.

Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før 
20. januar 2010, og som ikke oppfyller bestemmelsene i 
artikkel 22 nr. 1 i) og nr. 4, kan markedsføres fram til datoen for 
minste holdbarhet eller siste forbruksdato.

Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før 20. juli 
2010, og som ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 24, kan 
markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste 
forbruksdato.

Artikkel 32

Ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 
næringsmidler

1. Myndigheten skal gjennomføre en ny risikovurdering 
av tilsetningsstoffer i næringsmidler som var godkjent før 
20. januar 2009.

2. Etter samråd med Myndigheten skal det innen 20. januar 
2010 vedtas et vurderingsprogram for tilsetningsstoffene i 
samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet 
i artikkel 28 nr. 2. Vurderingsprogrammet skal offentliggjøres i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 33

Opphevinger

1. Følgende rettsakter oppheves:

a) rådsdirektiv av 23. oktober 1962 om tilnærming av 
medlemsstatenes regler om fargestoffer som kan brukes i 
næringsmidler beregnet på konsum,

b) direktiv 65/66/EØF,

c) direktiv 78/663/EØF,

d) direktiv 78/664/EØF,

e) direktiv 81/712/EØF,

f) direktiv 89/107/EØF,

g) direktiv 94/35/EF,

h) direktiv 94/36/EF,

i) direktiv 95/2/EF,

j) vedtak nr. 292/97/EF,

k) vedtak 2002/247/EF.

2. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 34

Overgangsbestemmelser

Som unntak fra artikkel 33 gjelder følgende bestemmelser 
fortsatt inntil overføringen i henhold til artikkel 30 nr. 1-3 i 
denne forordning av tilsetningsstoffer i næringsmidler som 
allerede er godkjent i direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF, 
er fullført:

a) artikkel 2 nr. 1, 2 og 4 i direktiv 94/35/EF og vedlegget til 
nevnte direktiv,

b) artikkel 2 nr. 1-6, 8, 9 og 10 i direktiv 94/36/EF og 
vedlegg I-V til nevnte direktiv,

c) artikkel 2 og 4 i direktiv 95/2/EF og vedlegg I-VI til nevnte 
direktiv.

Uten hensyn til bokstav c) oppheves de godkjenningene for E 
1103 invertase og E 1105 lysozym som er fastsatt i direktiv 
95/2/EF, fra ikrafttredelsesdatoen for fellesskapslisten over 
næringsmiddelenzymer i samsvar med artikkel 17 i forordning 
(EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer.
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Artikkel 35

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 20. januar 2010.

Artikkel 4 nr. 2 får imidlertid anvendelse på del 2, 3 og 5 i 
vedlegg III fra 1. januar 2011, og artikkel 23 nr. 4 får anvendelse 
fra 20. januar 2011. Artikkel 24 får anvendelse fra 20. juli 2010. 
Artikkel 31 får anvendelse fra 20. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann

______
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VEDLEGG I

Funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og 
næringsmiddelenzymer

1. «Søtstoffer» er stoffer som brukes til å gi næringsmidler søt smak eller i bordsøtningsmidler.

2. «Fargestoffer» er stoffer som gir farge til et næringsmiddel eller gir næringsmiddelet fargen tilbake, og omfatter 
naturlige bestanddeler i næringsmidler og naturlige kildematerialer som vanligvis ikke inntas som næringsmidler 
i seg selv, og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i næringsmidler. Preparater som framstilles av 
næringsmidler og andre spiselige, naturlige kildematerialer gjennom en fysisk og/eller kjemisk ekstraksjon som 
fører til en selektiv ekstraksjon av pigmentene i forhold til de ernæringsmessige eller aromatiske bestanddelene, 
er farger i henhold til denne forordning.

3. «Konserveringsmidler» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhet ved å beskytte dem mot forringelse 
forårsaket av mikroorganismer, og/eller som beskytter mot vekst av sykdomsframkallende mikroorganismer.

4. «Antioksidanter» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhetstid ved å beskytte dem mot forringelse 
forårsaket av oksidasjon, så som harskning av fettstoffer og misfarging.

5. «Bærere» er stoffer som brukes til å løse, fortynne, dispergere eller på annen måte fysisk endre et tilsetningsstoff 
i næringsmidler eller en aroma, et næringsmiddelenzym, et næringsstoff og/eller et annet stoff som tilsettes et 
næringsmiddel for et ernæringsmessige eller fysiologisk formål uten å endre dets tekniske funksjon (og uten selv 
å ha en teknisk rolle) for å lette håndteringen, tilsetningen eller bruken av tilsetningsstoffet.

6. «Syrer» er stoffer som øker et næringsmiddels surhetsgrad og/eller gir det en sur smak.

7. «Surhetsregulerende midler» er stoffer som endrer eller styrer et næringsmiddels surhetsgrad eller alkalitet.

8. «Antiklumpemidler» er stoffer som i et næringsmiddel begrenser partiklenes tendens til å klumpe seg sammen.

9. «Skumdempende midler» er stoffer som hindrer eller begrenser skumdannelse.

10. «Fyllstoffer» er stoffer som øker et næringsmiddels volum uten å øke energiinnholdet i vesentlig grad.

11. «Emulgatorer» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, gjør det mulig å danne eller opprettholde en 
homogen blanding av to eller flere ikkeblandbare faser så som olje og vann.

12. «Smeltesalter» er stoffer som overfører proteinene i ost til dispergert form, og derved sørger for en homogen 
fordeling av fettstoffer og andre bestanddeler.

13. «Konsistensmidler» er stoffer som gjør eller holder frukt eller grønnsaker faste eller sprø, eller som reagerer med 
geleringsmidler og danner eller styrker en gel.

14. «Smaksforsterkere» er stoffer som forsterker et næringsmiddels smak og/eller lukt.

15. «Skumdannende midler» er stoffer som gjør det mulig å oppnå en homogen fordeling av en gassfase i et flytende 
eller fast næringsmiddel.

16. «Geleringsmidler» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, gir næringsmiddelet konsistens ved å danne 
en gel.

17. «Overflatebehandlingsmidler» (herunder smøremidler) er stoffer som, når de påføres et næringsmiddels overflate, 
gir næringsmiddelet et skinnende utseende eller danner et beskyttende lag.

18. «Fuktighetsbevarere» er stoffer som hindrer uttørring av næringsmidler ved å motvirke effekten av omgivelser 
med lav fuktighetsgrad, eller som gjør det lettere å løse opp et pulver i et vandig miljø.
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19. «Modifiserte stivelser» er stoffer framkommet ved én eller flere kjemiske behandlinger av spiselig stivelse, som 
kan ha gjennomgått en fysisk eller enzymatisk behandling, og være fortynnet med syre eller et alkalisk stoff eller 
bleket.

20. «Emballasjegasser» er andre gasser enn luft innført i en beholder før, mens eller etter at et næringsmiddel ble 
anbrakt i beholderen.

21. «Drivmidler» er andre gasser enn luft som presser et næringsmiddel ut av en beholder.

22. «Hevemidler» er stoffer eller kombinasjoner av stoffer som frigjør gass og derved får en deig eller en røre til å ese.

23. «Kompleksdannere» er stoffer som danner kjemiske forbindelser med metallioner,

24. «Stabilisatorer» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, gjør det mulig å opprettholde næringsmiddelets 
fysisk-kjemiske tilstand; til stabilisatorer hører stoffer som gjør det mulig å opprettholde en homogen fordeling av 
to eller flere ikkeblandbare stoffer i et næringsmiddel, stoffer som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen til et 
næringsmiddel, og stoffer som øker næringsmiddelets bindeevne, herunder dannelsen av kryssbindinger mellom 
proteiner, slik at deler av næringsmidler kan bindes sammen i rekonstituerte næringsmidler.

25. «Fortykningsmidler» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, øker næringsmiddelets viskositet.

26. «Melbehandlingsmidler» er andre stoffer enn emulgatorer som, når de tilsettes til mel eller deig, forbedrer melets 
eller deigens bakeegenskaper.

_______
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VEDLEGG II

Fellesskapsliste over tilsetningsstoffer som kan brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem.

_______

VEDLEGG III

Fellesskapsliste over tilsetningsstoffer som kan brukes i tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, og 
vilkårene for bruken av dem.

Fellesskapsliste over bærere i næringsstoffer og vilkårene for bruken av dem.

Del 1 Bærere i tilsetningsstoffer i næringsmidler

Del 2 Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn bærere i tilsetningsstoffer i næringsmidler

Del 3 Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i næringsmiddelenzymer

Del 4 Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler

Del 5 Bærere i næringsstoffer og andre stoffer som tilsettes for ernæringsmessige og/eller for andre 
fysiologiske formål

_______
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VEDLEGG IV

Tradisjonelle næringsmidler for hvilke enkelte medlemsstater kan fortsette å forby bruken av visse kategorier 
av tilsetningsstoffer i næringsmidler

Medlemsstat Næringsmidler Kategorier av tilsetningsstoffer som fortsatt kan 
forbys

Tyskland Tradisjonelt tysk øl («Bier nach deutschem 
Reinheitsgebot gebraut»)

Alle unntatt drivgasser

Frankrike Tradisjonelt fransk brød Alle

Frankrike Tradisjonelle franske konserverte trøfler Alle

Frankrike Tradisjonelle franske konserverte snegler Alle

Frankrike Tradisjonell fransk konservert gås og and 
(«confit»)

Alle

Østerrike Tradisjonell østerriksk «Bergkäse» Alle unntatt konserveringsmidler

Finland Tradisjonell finsk «mämmi» Alle unntatt konserveringsmidler

Sverige

Finland

Tradisjonell svensk og finsk fruktsaft Fargestoffer

Danmark Tradisjonelle danske «kødboller» Konserveringsmidler og fargestoffer

Danmark Tradisjonell dansk «leverpostej» Konserveringsmidler (bortsett fra 
sorbinsyre) og fargestoffer

Spania Tradisjonell spansk «lomo embuchado» Alle unntatt konserveringsmidler og 
antioksidanter

Italia Tradisjonell italiensk «mortadella» Alle unntatt konserveringsmidler, 
antioksidanter, pH-justerende midler, 
smaksforsterkere, stabilisatorer og 
emballasjegass

Italia Tradisjonell italiensk «cotechino e 
zampone»

Alle unntatt konserveringsmidler, 
antioksidanter, pH-justerende midler, 
smaksforsterkere, stabilisatorer og 
emballasjegass
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VEDLEGG V

Liste over fargestoffene i næringsmidler omhandlet i artikkel 24 som medfører at merkingen av 
næringsmidlene skal inneholde tilleggsopplysninger

Næringsmidler som inneholder ett eller flere av følgende 
fargestoffer:

Angivelse

Paraoransje (E 110)(*) «fargestoffets/fargestoffenes navn og E-nummer»: 
Kan ha en ugunstig virkning på barns aktivitet og 
konsentrasjonsevne.Kinolingult (E 104)(*)

Azorubin (E 122)(*)

Allurarød (E 129)(*)

Tartrazin (E 102)(*)

Nykockin 4R (E 124)(*)

(*) Med unntak av næringsmidler der fargestoffet/fargestoffene er anvendt av helseårsaker eller til annen merking av kjøttprodukter 
eller til stempling eller dekorasjonsmaling av eggeskall.
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2015/EØS/64/08

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 88/388/EØF av 22. juni 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om aromaer som kan 
brukes i næringsmidler, og om kildematerialer beregnet 
på fremstilling av slike aromaer(3) må ajourføres i lys av 
den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Av klarhets- 
og effektivitetshensyn bør direktiv 88/388/EØF erstattes 
med denne forordning.

2) I henhold til rådsbeslutning 88/389/EØF av 22. juni 1988 
om Kommisjonens utarbeidelse av en liste over stoffer og 
kildematerialer som brukes ved fremstilling av aromaer(4), 
skulle nevnte liste utarbeides senest 24 måneder etter at 
beslutningen ble vedtatt. Beslutningen er nå foreldet og 
bør oppheves.

3) Ved kommisjonsdirektiv 91/71/EØF av 16. januar 1991 
om utfylling av rådsdirektiv 88/388/EØF om tilnærming 
av medlemsstatens lovgivning om aromaer som kan 
brukes i næringsmidler, og om kildematerialer beregnet 
på fremstilling av slike aromaer(5) fastsettes regler 
for merking av aromaer. Reglene erstattes med denne 
forordning, og direktivet bør oppheves.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 
handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
28.7.2011, s. 6.

(1) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, 

s. 176), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, 
s. 46). Europaparlamentets holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort) 
og rådsbeslutning av 18. november 2008.

(3) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61.
(4) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 67.
(5) EFT L 42 av 15.2.1991, s. 25.

4) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en 
nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad 
til å verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og 
økonomiske interesser.

5) For å verne menneskers helse bør denne forordning 
omfatte aromaer, kildematerialer for aromaer og 
næringsmidler som inneholder aromaer. Den bør 
også omfatte visse næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper som tilsettes næringsmidler 
for først og fremst å gi aroma, og som i vesentlig 
grad bidrar til at det i næringsmidler finnes visse 
naturlig forekommende uønskede stoffer (heretter 
kalt «næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper»), deres kildematerialer og næringsmidler 
som inneholder slike.

6) Ubearbeidede næringsmidler som ikke har gjennomgått 
noen form for behandling, samt ikke sammensatte 
næringsmidler som kryddere, urter, te og uttrekk (f.eks. 
frukt- eller urtete) samt blandinger av kryddere og/
eller urter, blandinger av te og blandinger til uttrekk, 
forutsatt at de konsumeres som sådan og/eller forutsatt at 
de ikke tilsettes næringsmidler, omfattes ikke av denne 
forordning.

7) Aromaer brukes til å forbedre eller endre næringsmidlers 
lukt og/eller smak av hensyn til forbrukeren. Aromaer 
og næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper bør brukes bare dersom de oppfyller kriteriene 
i denne forordning. Det skal være trygt å bruke dem, og 
visse aromaer bør derfor gjennomgå en risikovurdering 
før de tillates brukt i næringsmidler. Om mulig bør det tas 
hensyn til om bruken av visse aromaer kan ha negative 
konsekvenser for sårbare grupper. Bruken av aromaer 
må ikke villede forbrukeren, og forekomsten av aromaer 
i næringsmidler bør derfor alltid angis med passende 
merking. Aromaer bør særlig ikke brukes på en måte som 
kan villede forbrukeren om spørsmål som gjelder blant 
annet de anvendte ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, 
produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller 
produktets næringsinnhold. Ved godkjenning av aromaer 
bør det også tas hensyn til andre forhold som er relevante 
for saken, herunder samfunnsmessige, økonomiske, 
tradisjonelle, etiske og miljømessige forhold, føre-var-
prinsippet samt kontrollmulighetene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1334/2008

av 16. desember 2008

om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på 
næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (*)
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8) Siden 1999 har Vitenskapskomiteen for nærings midler  
og deretter Den europeiske myndighet for nærings middel-
trygghet (heretter kalt «Myndig heten»), opprettet ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(6), uttalt seg om en rekke stoffer 
som forekommer naturlig i kildematerialer for aromaer 
og næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper, som ifølge Europarådets ekspertkomité for 
aromastoffer er av toksikologisk betydning. Stoffer som 
også Vitenskapskomiteen for næringsmidler har bekreftet 
er av toksikologisk betydning, bør anses som uønskede 
stoffer som ikke bør tilsettes slike næringsmidler.

9) Ettersom uønskede stoffer forekommer naturlig i 
planter, kan de forekomme i aromapreparater og 
i næringsmidler med aromagivende egenskaper. 
Plantene brukes tradisjonelt som næringsmidler eller 
næringsmiddelingredienser. Det bør fastsettes passende 
grenseverdier for forekomsten av disse uønskede stoffene 
i næringsmidler som bidrar til menneskers inntak av disse 
stoffene, idet det tas hensyn både til behovet for å verne 
menneskers helse og til at det er uunngåelig at stoffene 
forekommer i tradisjonelle næringsmidler.

10) Grenseverdiene for visse naturlig forekommende 
uønskede stoffer bør først og fremst fastsettes for de 
næringsmidlene eller næringsmiddelkategoriene som 
bidrar mest til inntaket av stoffene gjennom kosten. 
Dersom andre naturlig forekommende uønskede stoffer 
utgjør en risiko for forbrukerens helse, bør grenseverdier 
fastsettes etter Myndighetens uttalelse. Medlemsstatene 
bør foreta kontroller på grunnlag av en risikovurdering 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket 
samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd 
overholdes(7). Næringsmiddelprodusenter er forpliktet 
til å ta hensyn til forekomsten av disse stoffene når de 
bruker næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper og/eller aromaer til framstilling av alle 
næringsmidler, for å sikre at næringsmidler som ikke er 
trygge, ikke bringes i omsetning.

11) Det bør fastsettes bestemmelser på fellesskapsplan for å 
forby eller begrense bruken av visse vegetabilske, animalske, 
mikrobiologiske eller mineralske materialer som gir 
grunn til bekymring med hensyn til menneskers helse, ved 
framstilling av aromaer eller næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper og ved bruk av dem i 
næringsmiddelproduksjon.

(6) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(7) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.

12) Risikovurderinger bør foretas av Myndigheten.

13) Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen 
og godkjenningen av aromaer og kildematerialer som må 
vurderes, gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 
av 16. desember 2008 om innføring av en felles 
framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler(8).

14) Aromastoffer er definerte kjemiske stoffer som omfatter 
aromastoffer framstilt ved kjemisk syntese eller isolert 
gjennom kjemiske prosesser, samt naturlige aromastoffer. 
Det gjennomføres for tiden et vurderingsprogram i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av 
ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som 
vert nytta eller skal nyttast i eller på næringsmiddel(9). I 
henhold til nevnte forordning skal det vedtas en liste over 
aromastoffer innen fem år etter at programmet er vedtatt. 
Det bør fastsettes en ny frist for å vedta nevnte liste. Det 
foreslås at listen innarbeides i listen som er omhandlet i 
artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

15) Aromapreparater er andre aromaer enn definerte  
kjemiske stoffer, framstilt av stoffer av vegetabilsk, 
animalsk eller mikrobiologisk opprinnelse ved egnede 
fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske prosesser,  
enten i uendret tilstand eller bearbeidet med sikte på  
konsum. Aromapreparater framstilt av næringsmidler 
trenger ikke å vurderes eller å gjennomgå en framgangs-
måte for godkjenning til bruk i og på næringsmidler, med 
mindre det er tvil om de er trygge eller ikke. Aroma-
preparater framstilt av materiale som ikke er nærings-
midler, bør imidlertid vurderes og godkjennes med tanke 
på trygghet.

16) I forordning (EF) nr. 178/2002 defineres næringsmidler 
som ethvert stoff eller produkt, uansett om det er 
bearbeidet eller ikke, delvis bearbeidet eller ubearbeidet, 
som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes å 
inntas av mennesker. Materiale av vegetabilsk, animalsk 
eller mikrobiologisk opprinnelse der dokumentasjon 
i tilstrekkelig grad viser at de hittil har vært brukt til 
framstilling av aromaer, bør for dette formål anses 
som næringsmiddelmaterialer, selv om noen av disse 
kildematerialene, som rosentre og jordbærblader, kanskje 
ikke er blitt brukt som sådan til næringsmidler. De trenger 
ikke å vurderes.

(8) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
(9) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
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17) Likeledes trenger ikke reaksjonsaromaer framstilt av 
næringsmidler i henhold til bestemte vilkår å vurderes 
eller å gjennomgå en framgangsmåte for godkjenning til 
bruk i og på næringsmidler, med mindre det er tvil om de 
er trygge eller ikke. Reaksjonsaromaer som er framstilt 
av materiale som ikke er næringsmidler, eller som ikke 
overholder bestemte produksjonsvilkår, bør imidlertid 
vurderes og godkjennes med tanke på trygghet.

18) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer  
som brukes eller er beregnet på bruk i eller på nærings-
midler(10), fastsettes en framgangsmåte for å trygghets-
vurdere og godkjenne røykaromaer, og forordningen 
har som mål å opprette en uttømmende liste over tillatte 
primærrøykkondensater og primærtjærefraksjoner.

19) Aromaforløpere, f.eks. karbohydrater, oligopeptider 
og aminosyrer, gir aroma til næringsmidler gjennom 
kjemiske reaksjoner som inntreffer ved bearbeiding 
av næringsmidler. Aromaforløpere framstilt av 
næringsmidler trenger ikke å vurderes eller å gjennomgå 
en framgangsmåte for godkjenning til bruk i og på 
næringsmidler, med mindre det er tvil om de er trygge. 
Aromaforløpere framstilt av materiale som ikke er 
næringsmidler, bør imidlertid vurderes og godkjennes 
med tanke på trygghet.

20) Andre aromaer som ikke omfattes av definisjonene 
av de tidligere nevnte aromaene, kan brukes i og 
på næringsmidler etter at de har gjennomgått en 
framgangsmåte for vurdering og godkjenning. Et 
eksempel på dette kan være aromaer som er framstilt ved 
å varme opp olje eller fett til ekstremt høye temperaturer 
i et svært kort tidsrom slik at det oppstår en grillaktig 
aroma.

21) Materiale av vegetabilsk, animalsk, mikrobiologisk 
eller mineralsk opprinnelse som ikke er næringsmidler, 
kan godkjennes for å framstille aromaer bare etter en 
forutgående vitenskapelig trygghetsvurdering. Det kan 
bli nødvendig å bare godkjenne bruk av visse deler av 
materialet eller å angi vilkår for bruken.

22) Aromaer kan inneholde tilsetningsstoffer som er tillatt 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om 
tilsetningsstoffer i næringsmidler(11) og/eller andre 
næringsmiddelingredienser for tekniske formål, f.eks. 
lagring, standardisering, fortynning eller oppløsning og 
stabilisering.

23) En aroma eller et kildemateriale som omfattes av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 
av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler 

(10) EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.
(11) Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.

og fôr(12), bør godkjennes i samsvar med nevnte 
forordning samt i samsvar med denne forordning.

24) Aromaer omfattes fremdeles av de generelle kravene 
til merking som er fastsatt i europaparlaments- og råds-
direktiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om merking og pre - 
senta sjon av samt reklamering for næringsmidler(13) 
og i gitte tilfeller i forordning (EF) nr. 1829/2003 og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 
av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av gen-
modifiserte organismer og om sporbarhet av nærings
midler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifi serte 
organismer(14). Videre bør det i denne forordning fastsettes 
særlige bestemmelser om merking av aromaer som selges 
som sådan til produsenter eller sluttforbrukere.

25) Aromastoffer eller aromapreparater bør merkes som 
«naturlige» bare dersom de oppfyller visse kriterier som 
sikrer at forbrukerne ikke villedes.

26) Særlige opplysningskrav bør sikre at forbrukerne 
ikke villedes med hensyn til kildematerialet som er 
brukt til å framstille naturlige aromaer. Særlig dersom 
uttrykket «naturlig» brukes for å beskrive en aroma, 
bør de aromagivende bestanddelene utelukkende 
være av naturlig opprinnelse. Videre bør aromaenes 
kildematerialer angis, unntatt når kildematerialene det 
vises til, ikke kan gjenkjennes i næringsmiddelets aroma 
eller smak. Når et kildemateriale angis, skal minst 95 % 
av den aromagivende bestanddelen stamme fra det 
angitte materialet. Siden bruken av aromaer ikke bør 
villede forbrukeren, kan de resterende 5 % brukes bare til 
standardisering, for eksempel til å gi aromaen en friskere, 
skarpere, modnere eller ferskere nyanse. Når under 95 % 
av den aromagivende bestanddelen som stammer fra 
det angitte kildematerialet er brukt, og kildematerialets 
aroma fremdeles kan gjenkjennes, skal kildematerialet 
angis sammen med en opplysning om at andre naturlige 
aromaer er tilsatt, for eksempel kakaoekstrakt som er 
tilsatt andre naturlige aromaer for å gi en antydning av 
banan.

27) Forbrukerne bør informeres dersom røyksmaken i et 
bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røyk-
aromaer. I samsvar med direktiv 2000/13/EF bør ikke 
merkingen villede forbrukeren med hensyn til om pro-
duktet er røykt på tradisjonelt vis med frisk røyk eller 
behandlet med røykaromaer. Direktiv 2000/13/EF må 
tilpasses definisjonene av aromaer, røykaromaer og 
uttrykket «naturlig» når det gjelder beskrivelsen av 
aromaer som fastsettes i denne forordning.

(12) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
(13) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(14) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.
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28) Opplysninger om forbruk og bruk av aromastoffer er av 
avgjørende betydning for å vurdere om aromastoffer er 
trygge for menneskers helse. Mengden aromastoffer som 
tilsettes næringsmidler, bør derfor kontrolleres jevnlig.

29) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-
beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 
av nærmere regler for utøvelsen av den gjennom førings-
myndighet som er gitt Kommisjonen(15).

30) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å endre 
vedleggene til denne forordning og vedta egnede 
overgangs tiltak med hensyn til opprettelsen av felles-
skaps listen. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i denne forordning eller å utfylle dem med nye ikke-
grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

31) Når det foreligger grunner som krever hastesaksbehandling, 
og det ikke er mulig å overholde de normale fristene for 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, 
bør Kommisjonen kunne anvende framgangsmåten 
for behandling av hastesaker fastsatt i artikkel 5a nr. 6 
i beslutning 1999/468/EF for å vedta tiltak beskrevet 
i artikkel 8 nr. 2 og endringer til vedlegg II-V til denne 
forordning.

32) Vedlegg II-V til denne forordning bør ved behov 
tilpasses den vitenskapelige og tekniske utviklingen, 
idet det tas hensyn til opplysningene som produsenter og 
brukere av aromaer oppgir, og/eller som er et resultat av 
medlemsstatenes overvåking og kontroller.

33) For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om 
aromaer på en forholdsmessig og effektiv måte, må 
medlemsstatene samle inn opplysninger, utveksle dem 
seg i mellom og samordne arbeidet. Det kan derfor 
være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser om 
bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. 
Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en 
del av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av 
slike tiltak omfattes av forordning (EF) nr. 882/2004.

34) I påvente av opprettelsen av fellesskapslisten bør det 
vedtas bestemmelser om vurdering og godkjenning av 
aromastoffer som ikke omfattes av vurderingsprogrammet 
som er fastsatt ved forordning (EF) nr. 2232/96. En 
overgangsordning bør derfor fastsettes. I henhold 
til ordningen bør nevnte aromastoffer vurderes og 
godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i forordning 
(EF) nr. 1331/2008. Forordningens bestemmelser om 
frist for når Myndigheten skal vedta sin uttalelse og for 
når Kommisjonen skal framlegge et utkast til forordning 

(15) EUT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

om ajourføring av fellesskapslisten for Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, bør imidlertid 
ikke få anvendelse fordi det bør legges størst vekt på det 
pågående vurderingsprogrammet.

35) Ettersom denne forordnings mål, nemlig å fastsette felles-
skapsregler for bruk av aromaer og visse næringsmiddel-
ingredienser med aromagivende egenskaper i og på 
næringsmidler, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 
medlemsstatene og derfor, med hensyn til et enhetlig 
marked og et høyt nivå for forbrukervern, bedre kan nås 
på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå nevnte mål.

36) Rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 av 10. juni 1991 om 
alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og 
presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte 
drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter(16) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 
av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og 
presentasjon, merking og vern av geografiske betegnelser 
på alkoholsterke drikker(17) må tilpasses visse nye 
definisjoner i denne forordning.

37) Forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) 
nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 
2000/13/EF bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for aromaer og 
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper 
som brukes i og på næringsmidler, for å sikre at det indre 
marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et 
høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for 
forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser og god 
forretningsskikk innen handel med næringsmidler, samtidig 
som det om nødvendig tas hensyn til vern av miljøet.

(16) EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.
(17) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16.
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For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om

a) en fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer som er 
godkjent for bruk i og på næringsmidler, fastsatt i vedlegg I 
(heretter kalt «fellesskapslisten»),

b) vilkår for bruk av aromaer og næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper i og på næringsmidler og

c) regler for merking av aromaer.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på

a) aromaer som brukes eller er beregnet brukt i eller 
på næringsmidler, uten at det berører mer spesifikke 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 2065/2003,

b) næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper,

c) næringsmidler som inneholder aromaer og/eller nærings-
middelingredienser med aromagivende egenskaper, og

d) kildematerialer for aromaer og/eller kildematerialer for 
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) stoffer som utelukkende har en søt, sur eller salt smak,

b) ubearbeidede næringsmidler og

c) ikke sammensatte næringsmidler, for eksempel, 
men ikke begrenset til, blandinger av friske, tørkede 
eller fryste kryddere og/eller urter, teblandinger og 
blandinger til uttrekk, såfremt de ikke er blitt brukt som 
næringsmiddelingredienser.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning får definisjonene fastsatt i forordning 
(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1829/2003 anvendelse.

2. I denne forordning menes videre med:

a)  «aromaer» produkter

i)  som ikke er beregnet på konsum som sådan, og som 
tilsettes næringsmidler for å tilføre eller endre duft og/
eller smak,

ii) som er laget av eller består av følgende kategorier: 
aromastoffer, aromapreparater, reaksjonsaromaer, 
røykaromaer, aromaforløpere eller andre aromaer eller 
blandinger av disse,

b)  «aromastoff» et definert kjemisk stoff med aromagivende 
egenskaper,

c)  «naturlig aromastoff» et aromastoff som er framstilt 
ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske 
prosesser av stoffer av vegetabilsk, animalsk eller 
mikrobiologisk opprinnelse, enten i uendret tilstand 
eller bearbeidet med sikte på konsum ved en eller flere 
tradisjonelle prosesser for bearbeiding som omhandlet i 
vedlegg II. Naturlige aromastoffer er identiske med stoffer 
som naturlig forekommer og er blitt identifisert i naturen,

d)  «aromapreparat» et produkt som ikke er et aromastoff, og 
som er framstilt av

i)  næringsmidler ved egnede fysiske, enzymatiske eller 
mikrobiologiske prosesser, enten i uendret tilstand 
eller bearbeidet med sikte på konsum ved en eller flere 
tradisjonelle prosesser for bearbeiding av næringsmidler 
som omhandlet i vedlegg II,

  og/eller

ii) materiale av vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk 
opprinnelse, bortsett fra næringsmidler, gjennom 
egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske 
prosesser, idet materialet brukes i ubearbeidet tilstand 
eller bearbeides med en eller flere av de tradisjonelle 
metodene for bearbeiding av næringsmidler som er 
omhandlet i vedlegg II,

e)  «reaksjonsaroma» et produkt framstilt ved oppvarming av 
en blanding av ingredienser som selv ikke nødvendigvis 
har aromagivende egenskaper, og der minst én ingrediens 
inneholder nitrogen (aminogruppe) og en annen er et 
reduserende sukker; ingrediensene som brukes ved 
framstilling av reaksjonsaromaer kan være

i)  næringsmidler,

  og/eller

ii) annet kildemateriale enn næringsmidler,

f)  «røykaroma» et produkt som er framstilt ved fraksjonering 
og rensing av kondensert røyk, som gir primær røyk-
kondensater, primærtjærefraksjoner og/eller avledede 
røykaromaer som definert i artikkel 3 nr. 1, 2 og 4 i 
forordning (EF) nr. 2065/2003,
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g)  «aromaforløper» et produkt som selv ikke nødvendigvis 
har aromagivende egenskaper, som med hensikt tilsettes 
næringsmidler utelukkende for å gi aroma ved nedbrytning 
eller reaksjon med andre bestanddeler under bearbeidingen 
av næringsmidler; de kan framstilles av

i)  næringsmidler,

  og/eller

ii) annet kildemateriale enn næringsmidler,

h)  «annen aroma» en aroma som tilsettes eller er beregnet på 
å tilsettes næringsmidler for å tilføre duft og/eller smak, og 
som ikke omfattes av definisjonene i bokstav b)g),

i)  «næringsmiddelingrediens med aromagivende egen-
skaper» en næringsmiddelingrediens, bortsett fra aromaer, 
som kan tilsettes et næringsmiddel først og fremst for å 
tilføre eller endre aromaen, og som i vesentlig grad bidrar 
til at det finnes visse naturlige forekommende uønskede 
stoffer i næringsmiddelet,

j) «kildemateriale» materiale av vegetabilsk, animalsk, 
mikrobiologisk eller mineralsk opprinnelse som aromaer 
eller aromaer med aromagivende egenskaper framstilles 
av; de kan være 

i)  næringsmidler,

  eller

ii) annet kildemateriale enn næringsmidler,

k)  «egnet fysisk prosess» en fysisk prosess som ikke med 
hensikt endrer den kjemiske strukturen til bestanddelene 
i aromaen, uten at det berører listen over tradisjonelle 
prosesser for bearbeiding av næringsmidler i vedlegg II, og 
som ikke innebærer bruk av blant annet singlet oksygen, 
ozon, uorganiske katalysatorer, metallkatalysatorer, 
metallorganiske reagenser og/eller UV-stråling.

3. Når det gjelder definisjonene i nr. 2 bokstav d), e), g) og 
j) skal kildematerialer som ifølge omfattende dokumentasjon 
hittil har vært brukt til framstilling av aromaer, anses som 
næringsmidler i henhold til denne forordning.

4. Aromaer kan inneholde tilsetningsstoffer i næringsmidler 
som er tillatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1333/2008, og/
eller andre næringsmiddelingredienser som er innarbeidet for 
tekniske formål.

KAPITTEL II

VILKÅR FOR BRUK AV AROMAER, 
NÆRINGSMIDDELINGREDIENSER MED 

AROMAGIVENDE EGENSKAPER OG 
KILDEMATERIALER

Artikkel 4

Alminnelige vilkår for bruk av aromaer eller 
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper

Bare aromaer eller næringsmiddelingredienser med aroma-
givende egenskaper som oppfyller følgende krav, kan brukes i 
eller på næringsmidler:

a) Ifølge tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon må de 
ikke utgjøre en risiko for forbrukernes helse.

b) Bruken av dem må ikke villede forbrukeren.

Artikkel 5

Forbud mot aromaer og/eller næringsmidler som ikke 
oppfyller kravene

Ingen skal bringe i omsetning en aroma eller et næringsmiddel 
som inneholder en aroma og/eller en næringsmiddelingrediens 
med aromagivende egenskaper, dersom bruken av dem ikke 
overholder bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 6

Forekomst av visse stoffer

1. Stoffer oppført i del A i vedlegg III skal ikke som sådan 
tilsettes næringsmidler.

2. Uten at det berører forordning (EF) nr. 110/2008 skal 
grenseverdier for visse stoffer, som forekommer naturlig i 
aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aroma-
givende egenskaper, i de sammensatte næringsmidlene oppført 
i del B i vedlegg III ikke overskrides som følge av bruken av 
aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper i og på disse næringsmidlene. Grenseverdiene for 
stoffene fastsatt i vedlegg III får anvendelse på markedsførte 
næringsmidler med mindre noe annet er angitt. Som unntak 
fra dette prinsippet skal grenseverdiene for tørkede og/eller 
konsentrerte næringsmidler som må rekonstitueres, gjelde 
næringsmiddelet etter at det er rekonstituert etter anvisningene 
på etiketten og med hensyn til minste fortynningsfaktor.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av nr. 2 kan 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet 
i artikkel 21 nr. 2, om nødvendig etter uttalelse fra Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«Myndigheten»).
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Artikkel 7

Bruk av visse kildematerialer

1. Kildematerialer oppført i del A i vedlegg IV skal ikke  
brukes til framstilling av aromaer og/eller næringsmiddel-
ingredienser med aromagivende egenskaper.

2. Aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med  
aroma givende egenskaper som er framstilt av kildematerialer 
oppført i del B i vedlegg IV, kan brukes bare på vilkårene angitt 
i nevnte vedlegg.

Artikkel 8

Aromaer og næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper som det ikke kreves vurdering 

og godkjenning for

1. Følgende aromaer og næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper kan brukes i eller på næringsmidler 
uten vurdering og godkjenning i henhold til denne forordning, 
forutsatt at de overholder bestemmelsene i artikkel 4:

a) aromapreparater omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i),

b) reaksjonsaromaer omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav e) 
i) som oppfyller vilkårene for framstilling av reaksjons-
aromaer, og som ikke overskrider grenseverdiene fastsatt i 
vedlegg V for visse stoffer i reaksjonsaromaer,

c) aromaforløpere omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav g) i),

d) næringsmiddelingredienser med aromagivende egen-
skaper.

2. Uten hensyn til nr. 1 skal Myndigheten gjennomføre en 
risikovurdering av en slik aroma eller næringsmiddelingrediens 
med aromagivende egenskaper omhandlet i nr. 1, dersom 
Kommisjonen, en medlemsstat eller Myndigheten er i 
tvil om aromaen eller næringsmiddelingrediensen med de 
aromagivende egenskapene er trygge. Artikkel 4, 5 og 6 
i forordning (EF) nr. 1331/2008 får deretter tilsvarende 
anvendelse. Om nødvendig skal Kommisjonen vedta tiltak, 
etter Myndighetens uttalelse, som er utformet med sikte på å 
endre denne forordnings ikke-grunnleggende bestemmelser, 
blant annet ved å supplere den, etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 21 
nr. 3. Slike tiltak skal fastsettes i vedlegg III, IV og/eller V 
når det er hensiktsmessig. Når det foreligger grunner som 
krever hastesaksbehandling, kan Kommisjonen benytte seg 
av framgangsmåten for behandling av hastesaker nevnt i 
artikkel 21 nr. 4.

KAPITTEL III

FELLESSKAPSLISTE OVER AROMAER OG 
KILDEMATERIALER SOM ER GODKJENT FOR 

BRUK I ELLER PÅ NÆRINGSMIDLER

Artikkel 9

Aromaer og kildematerialer som det kreves vurdering og 
godkjenning for

Dette kapittel får anvendelse på

a) aromastoffer,

b) aromapreparater omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) ii),

c) reaksjonsaromaer framstilt ved oppvarming av ingredienser 
som delvis eller helt omfattes av artikkel 3 nr. 2 bokstav e) 
ii), og/eller som ikke overholder vilkårene for framstilling 
av reaksjonsaromaer og/eller grenseverdiene for visse 
uønskede stoffer fastsatt i vedlegg V,

d) aromaforløpere omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav g) ii),

e) andre aromaer omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav h),

f) kildematerialer som ikke er næringsmidler, omhandlet i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav j) ii).

Artikkel 10

Fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer

Av aromaene og kildematerialene omhandlet i artikkel 9 kan 
bare de som står på fellesskapslisten bringes i omsetning som 
sådan og brukes i eller på næringsmidler, i gitte tilfeller på de 
bruksvilkårene som er fastsatt der.

Artikkel 11

Oppføring av aromaer og kildematerialer på 
fellesskapslisten

1. En aroma eller et kildemateriale kan oppføres på 
fellesskapslisten etter framgangsmåten fastsatt i forordning 
(EF) nr. 1331/2008 bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt 
i artikkel 4 i denne forordning.

2. Når en aroma eller et kildemateriale oppføres på 
fellesskapslisten, skal følgende opplysninger angis:

a) identiteten til den godkjente aromaen eller det godkjente 
kildematerialet og

b) ved behov vilkårene for bruk av aromaen.
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3. Fellesskapslisten skal endres etter framgangsmåten 
omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008.

Artikkel 12

Aromaer eller kildematerialer som omfattes av forordning 
(EF) nr. 1829/2003

1. En aroma eller et kildemateriale som omfattes av 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan oppføres på fellesskapslisten 
i vedlegg I samsvar med denne forordning bare dersom de er 
blitt godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003.

2. Når en aroma eller et kildemateriale som allerede 
er oppført på fellesskapslisten, framstilles av et annet 
kildemateriale som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, 
kreves ingen ny godkjenning i henhold til denne forordning, 
forutsatt at det nye kildematerialet omfattes av en godkjenning 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003, og at aromaen 
oppfyller spesifikasjonene som fastsettes ved denne forordning.

Artikkel 13

Fortolkningsbeslutninger

Om nødvendig kan det i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 2 besluttes

a) om et gitt stoff eller en gitt blanding av stoffer, materialer 
eller næringsmiddeltyper omfattes av kategoriene oppført i 
artikkel 2 nr. 1,

b) hvilken bestemt kategori, definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b)-j) et stoff tilhører, og

c) om et bestemt produkt tilhører en næringsmiddelkategori 
eller er et næringsmiddel omhandlet i del B vedlegg I eller 
vedlegg III.

KAPITTEL IV

MERKING

Artikkel 14

Merking av aromaer som ikke er beregnet på salg til 
sluttforbrukeren

1. Aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, 
kan markedsføres bare dersom de er merket i samsvar med 
artikkel 15 og 16, og opplysningene må være lett synlige, lette 
å lese og ikke kunne fjernes. Opplysningene i artikkel 15 skal 
være på et språk som lett kan forstås av kjøperne.

2. Medlemsstaten der produktet markedsføres kan på sitt 
territorium i samsvar med traktatens bestemmelser kreve at 
opplysningene i henhold til artikkel 15 skal gis på et eller flere 
av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. 
Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 15

Alminnelige krav til merking av aromaer som ikke er 
beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Når aromaer som ikke er beregnet på salg til slutt-
forbrukeren, selges hver for seg eller blandet med hverandre og/
eller med andre næringsmiddelingredienser og/eller med andre 
tilsatte stoffer i samsvar med artikkel 3 nr. 4, skal emballasjen 
eller beholderne merkes med følgende opplysninger:

a) varebetegnelse: enten ordet «aroma» eller en mer detaljert 
betegnelse eller beskrivelse av aromaen,

b) opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i 
næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets 
beregnede bruk i næringsmidler,

c) om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,

d) et merke som identifiserer sendingen eller partiet,

e) i synkende rekkefølge etter vekt, en liste over

i)  forekomst av kategorier av aromaer og

ii) navnene på hvert av de andre stoffene eller materialene 
i produktet, eller eventuelt deres E-nummer,

f) navn eller firma og adresse for produsenten, emballerings
virksomheten eller selgeren,

g) en angivelse av høyeste mengde av hver bestanddel eller 
gruppe bestanddeler som kan forekomme bare i en begrenset 
mengde i næringsmidler, og/eller relevante, tydelige og lett 
forståelige opplysninger som gjør det mulig for kjøperen 
å overholde bestemmelsene i denne forordning eller andre 
relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk,

h) nettomengden,

i) dato for minste holdbarhet eller siste forbruksdato og

j) dersom det er relevant, opplysninger om en aroma eller 
andre stoffer som er omhandlet i denne artikkel og oppført 
i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF, med hensyn til 
angivelse av ingredienser i næringsmidler.

2. Uten at det berører nr. 1 er det tilstrekkelig at 
opplysningene som kreves i henhold til bokstav e) og g) i nevnte 
nummer, oppføres bare på de dokumentene om sendingen som 
skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at 
opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen 
eller beholderen for det aktuelle produktet.

3. Uten at det berører nr. 1, når aromaer leveres i tanker, er 
det tilstrekkelig at opplysningene angis i følgedokumentene for 
sendingen som skal framlegges samtidig med leveransen.
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Artikkel 16

Særlige krav med hensyn til bruk av ordet «naturlig»

1. Dersom uttrykket «naturlig» brukes til å beskrive en aroma 
i varebetegnelsen omhandlet i artikkel 15 nr. 1 bokstav a), får 
bestemmelsene i nr. 2-6 i denne artikkel anvendelse.

2. Uttrykket «naturlig» kan forekomme i beskrivelsen av en 
aroma bare dersom den aromagivende bestanddelen består av 
utelukkende aromapreparater og/eller naturlige aromastoffer.

3. Uttrykket «naturlig(e) aromastoff(er)» kan brukes bare 
om aromaer der den aromagivende bestanddelen utelukkende 
inneholder naturlige aromastoffer.

4. Uttrykket «naturlig» kan brukes i kombinasjon med en 
henvisning til et næringsmiddel, en næringsmiddelkategori 
eller en vegetabilsk eller animalsk aromakilde bare dersom 
den aromagivende bestanddelen utelukkende eller med en 
vektprosent på minst 95 er framstilt av kildematerialet som det 
vises til.

Beskrivelsen skal lyde «naturlig aroma fra ”næringsmiddel/
næringsmidler eller næringsmiddelkategori eller kilde(r)”».

5. Beskrivelsen «naturlig aroma fra ”næringsmiddel/
næringsmidler eller næringsmiddelkategori eller kilde(r)”» kan 
brukes bare dersom den aromagivende bestanddelen er delvis 
avledet av kildematerialet det vises til, dersom aromaen er lett 
gjenkjennelig.

6. Uttrykket «naturlig aroma» kan brukes bare dersom den 
aromagivende bestanddelen er avledet av ulike kildematerialer, 
og dersom kildematerialenes aroma eller smak ikke ville framgå 
av en henvisning til dem.

Artikkel 17

Merking av aromaer som er beregnet på salg til 
sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2001/13/EF, rådsdirektiv 
89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking 
for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti(18) og 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan aromaer som selges 
hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre 
næringsmiddelingredienser og/eller som er tilsatt andre stoffer, 
og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren, markedsføres 
bare dersom emballasjen inneholder enten opplysningene 
«for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» 
eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i 
næringsmidler, og opplysningene må være lett synlige, lette å 
lese og ikke kunne fjernes.

2. Dersom uttrykket «naturlig» brukes til å beskrive en aroma 
i varebetegnelsen omhandlet i artikkel 15 nr. 1 bokstav a), får 
bestemmelsene i artikkel 16 anvendelse.

(18) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.

Artikkel 18

Andre krav til merking

Artikkel 14-17 skal ikke berøre mer detaljerte eller mer 
omfattende lover og forskrifter om vekt og mål eller om 
presentasjon, klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer og stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og 
blandinger.

KAPITTEL V

BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTE OG 
GJENNOMFØRING

Artikkel 19

Rapportering fra driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak

1. En produsent eller bruker av et aromastoff, eller 
representanten for en slik produsent eller bruker, skal på 
anmodning fra Kommisjonen underrette den om mengden 
av stoffet som er blitt tilsatt næringsmidler i Fellesskapet i et 
tidsrom på 12 måneder. Opplysningene i den forbindelse skal 
behandles som fortrolige i den grad de ikke er nødvendige for 
trygghetsvurderingen.

Kommisjonen skal gjøre opplysninger om bruksnivåene for 
bestemte næringsmiddelkategorier i Fellesskapet tilgjengelige 
for medlemsstatene.

2. I gitte tilfeller, for en aroma som allerede er godkjent 
i henhold til denne forordning, og som framstilles ved 
produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig 
grad skiller seg fra dem som omfattes av Myndighetens 
risikovurdering, skal produsenten eller brukeren, før aromaen 
markedsføres, framlegge for Kommisjonen de opplysningene 
som er nødvendige for at Myndigheten skal kunne gjennomføre 
en vurdering av aromaen med hensyn til endringen i 
produksjonsmetode eller egenskaper.

3. En produsent eller bruker av aromaer og/eller 
kildematerialer skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
alle nye vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan 
påvirke vurderingen av hvor trygt aromastoffet er.

4. Nærmere regler for gjennomføring av nr. 1 skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i 
artikkel 21 nr. 2.

Artikkel 20

Medlemsstatenes overvåking og rapportering

1. Medlemsstatene skal innføre ordninger for å overvåke 
konsum og bruk av aromaer oppført på fellesskapslisten samt 
konsum av stoffer oppført i vedlegg III på grunnlag av en 
risikobasert framgangsmåte, og med passende mellomrom skal 
de underrette Kommisjonen og Myndigheten om resultatene.
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2. Etter samråd med Myndigheten skal en felles metode for 
medlemsstatenes innsamling av opplysninger om konsum og 
bruk av aromaer som oppføres på fellesskapslisten, og av stoffer 
i vedlegg III, vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
omhandlet i artikkel 21 nr. 2 innen 20. januar 2011.

Artikkel 21

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 og 
6 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig 
som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 22

Endring av vedlegg II-V

Endringer av vedlegg II-V til denne forordning som gjøres for 
å gjenspeile den vitenskapelige og tekniske utviklingen, og 
som er utformet for å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 21 nr. 3, 
eventuelt etter Myndighetens uttalelse.

Når det foreligger grunner som krever hastesaksbehandling, kan 
Kommisjonen benytte seg av framgangsmåten for behandling 
av hastesaker omhandlet i artikkel 21 nr. 4.

Artikkel 23

Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av 
denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 882/2004.

KAPITTEL VI

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 24

Oppheving

1. Direktiv 88/388/EØF, beslutning 88/389/EØF og direktiv 
91/71/EØF oppheves fra 20. januar 2011.

2. Forordning (EF) nr. 2232/96 oppheves fra den datoen 
listen omhandlet i artikkel 2 nr. 2 i nevnte forordning får 
anvendelse.

3. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 25

Innføring av listen over aromastoffer på fellesskapslisten 
over aromaer og kildematerialer samt overgangsordning

1. Fellesskapslisten skal opprettes ved at listen over stoffer 
som er omhandlet i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2232/96, 
innføres i vedlegg I til denne forordning når den vedtas.

2. I påvente av opprettelsen av fellesskapslisten får 
forordning (EF) nr. 1331/2008 anvendelse med hensyn til 
vurdering og godkjenning av aromastoffer som ikke omfattes 
av vurderingsprogrammet fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 2232/96.

Uten at det berører nevnte framgangsmåte skal tidsrommet på 
ni måneder som er omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 7 i 
forordning (EF) nr. 1331/2008, ikke få anvendelse på en slik 
vurdering og godkjenning.

3. Eventuelle egnede overgangstiltak som er utformet for å 
endre ikke-grunnleggende deler i denne forordning, blant annet 
ved å supplere den, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 21 nr. 3.

Artikkel 26

Endring av forordning (EØF) nr. 1601/91

I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

1. Bokstav a) tredje strekpunkt første understrekpunkt skal 
lyde:

«—  aromastoffer og/eller aromapreparater som definert i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 
2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper til bruk i og på 
næringsmidler(*), og/eller

      _______________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»

2. Bokstav b) andre strekpunkt første understrekpunkt skal 
lyde:

«— aromastoffer og/eller aromapreparater som definert 
i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i forordning (EF) 
nr. 1334/2008, og/eller»,

3. Bokstav c) andre strekpunkt første understrekpunkt skal 
lyde:

«— aromastoffer og/eller aromapreparater som definert 
i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i forordning (EF) 
nr. 1334/2008, og/eller».
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Artikkel 27

Endring av forordning (EF) nr. 2232/96

Artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96 skal lyde:

«1.  Lista over aromastoff som er nemd i artikkel 2 nr. 2, 
skal vedtakast etter framgangsmåten i artikkel 7 innan 
31. desember 2010.»

Artikkel 28

Endring av forordning (EF) nr. 110/2008

I forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 5 nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) inneholde aromastoffer som definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og 
visse næringsmiddelingredienser med aromagivende 
egenskaper til bruk i og på næringsmidler(*), og 
aromapreparater som definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav d) i nevnte forordning,

       ____________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»

2. Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) skal lyde:

«c) inneholde en eller flere aromaer som definert 
i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 1334/2008,»

3. Vedlegg I nr. 9 skal lyde:

«9) Aromatisering

  Med aromatisering menes en behandling som består i 
å tilsette en eller flere av aromaene definert i artikkel 3 
nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008 ved 
framstilling av alkoholsterke drikker.»

4. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 19 bokstav c) skal lyde:

«c)  I tillegg kan det tilsettes andre aromastoffer 
definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater 
definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte 
forordning, og/eller aromaplanter eller deler av 
slike planter, men det skal være mulig å skjelne de 
organoleptiske egenskaper ved einebær, selv om 
de noen ganger kan være svekket.»

b) Nr. 20 bokstav c) skal lyde:

«c) Bare aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/
eller aroma preparater definert i artikkel 3 nr. 2 

bokstav d) i nevnte forordning, skal brukes til 
framstilling av gin på en slik måte at smaken av 
einebær er den mest framtredende.»

c) Nr. 21 bokstav a) ii) skal lyde:

«ii) en blanding av produktet av slik destillasjon og 
landbruksetanol med samme sammensetning, 
renhet og alkoholstyrke; aromastoffer og/
eller aromapreparater som nevnt i kategori 20 
bokstav c), kan også brukes for å aromatisere 
destillert gin.»

d) Nr. 23 bokstav c) skal lyde:

«c)  I tillegg kan det tilsettes andre aromastoffer 
definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater 
definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte 
forordning, men smaken av karve skal være den 
mest framtredende.»

e) Nr. 24 bokstav c) skal lyde:

«c)  I tillegg kan det tilsettes andre naturlige 
aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/
eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav d) i nevnte forordning, men drikkens 
aroma skal for en stor del kunne tilskrives 
destillater av karvefrø (Carum carvi L.) og/eller 
dillfrø (Anethum graveolens L.), og bruk av 
eteriske oljer er ikke tillatt.»

f) Nr. 30 bokstav a) skal lyde:

«a)  Alkoholsterke drikker med bitter smak eller bitter 
er alkoholsterke drikker med en framtredende 
bitter smak framstilt ved å aromatisere 
landbruksetanol med aromastoffer definert i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning.»

g) Nr. 32 bokstav c) første ledd og første del av andre ledd 
skal lyde:

«c)  Aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 
og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 
nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning kan brukes 
til framstilling av likør. Imidlertid kan bare 
følgende aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 
og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 
nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning brukes til 
framstilling av følgende likører: »
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h) Nr. 41 bokstav c) skal lyde:

«c)  Bare aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 
og aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav d) i nevnte forordning kan brukes til 
framstilling av eggelikør eller advocaat eller 
avocat eller advokat.»

i)  Nr. 44 bokstav a) skal lyde:

«a)  Väkevä glögi eller spritglögg er en alkoholsterk 
drikk framstilt ved å aromatisere landbruksetanol 
med en aroma av kryddernellik og/eller kanel 
med en av følgende metoder: maserasjon og/eller 
destillasjon, redestillasjon av alkoholen sammen 
med deler av plantene nevnt ovenfor, tilsetning 
av naturlige aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 1334/2008 av 
kryddernellik eller kanel eller en kombinasjon av 
disse metodene.»

j)  Nr. 44 bokstav c) skal lyde:

«c)  I tillegg kan det tilsettes andre aromaer, 
aromastoffer og/eller aromapreparater definert i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) d) og h) i forordning 
(EF) nr. 1334/2008, men smaken av nevnte 
kryddere skal være de mest framtredende.»

k) I bokstav c) i nr. 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 45 og 46 skal uttrykket «preparater» 
erstattes med «aromapreparater».

Artikkel 29

Endring av direktiv 2000/13/EF

I direktiv 2000/13/EF skal vedlegg III lyde:

«VEDLEGG III

BETEGNELSE PÅ AROMAER I INGREDIENSLISTEN

1. Uten at det berører nr. 2 skal aromaer betegnes ved 
uttrykkene

–  «aromaer» eller en mer spesifikk betegnelse eller 
beskrivelse av aromaen, dersom den aromagivende 
bestand delen inneholder aromaer definert i artikkel 3 
nr. 2 bokstav b)-h) i europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper til bruk i og på 
næringsmidler(*),

–  «røykaroma(er)» eller «røykaroma(er) framstilt av 
”næringsmiddel/næringsmidler eller nærings middel-
kategori eller kilde(r)”» (f.eks. røykaroma framstilt 
av bøk), dersom den aromagivende bestanddelen 
inneholder aromaer definert i artikkel 3 nr. 2 
bokstav f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og gir 
næringsmiddelet røykaroma.

2. Uttrykket «naturlig» i beskrivelser av aromaer skal brukes 
i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1334/2008.

______________________
(*) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»

Artikkel 30

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 20. januar 2011.

Artikkel 10 får anvendelse fra og med 18 måneder etter datoen 
for når fellesskapslisten får anvendelse.

Artikkel 26 og 28 får anvendelse fra og med datoen for når 
fellesskapslisten får anvendelse.

Artikkel 22 får anvendelse fra 20. januar 2009. Næringsmidler 
som rettmessig bringes i omsetning eller merkes før 20. januar 
2011, og som ikke oppfyller bestemmelsene i denne forordning, 
kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller 
siste forbruksdato.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann
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VEDLEGG I

Fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for bruk i og på næringsmidler

_______

VEDLEGG II

Liste over tradisjonelle prosesser for bearbeiding av næringsmidler

Hakking Overtrekking

Oppvarming, koking, baking, steking (opptil 240 °C 
ved atmosfærisk trykk) og trykkoking (opptil 120 °C)

Avkjøling

Oppdeling Destillasjon/rektifisering

Tørking Emulgering

Fordamping Ekstraksjon, inkl. løsemiddelekstraksjon i samsvar med 
direktiv 88/344/EØF

Gjæring Filtrering

Maling

Uttrekk Maserasjon

Mikrobiologiske prosesser Blanding

Skrelling Perkolasjon

Pressing Kjøling/frysing

Risting/grilling Pressing

Bløtlegging
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VEDLEGG III

Forekomst av visse stoffer

Del A:  Stoffer som ikke som sådan må tilsettes næringsmidler

Agaricinsyre

Aloin

Capsaicin

1,2-benzopyron, kumarin

Hypericin

Beta-asaron

1-allyl-4-metoksybenzen, estragol

Hydrogencyanid

Mentofuran

4-allyl-1,2-dimetoksybenzen, metyleugenol

Pulegon

Quassin

1-allyl-3,4-metylendioksybenzen, safrol

Teucrin A

Tujon (alfa og beta)

Del B:  Grenseverdier for visse naturlig stoffer som forekommer naturlig i aromaer og næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper, i visse sammensatte, konsumferdige næringsmidler som er tilsatt aromaer 
og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper

Stoffnavn Sammensatt næringsmiddel med grenseverdi for forekomst av stoffet Grenseverdi 
mg/kg

Beta-asaron Alkoholholdige drikker 1,0

1-allyl-4-metoksybenzen

Estragol(*)

Meieriprodukter 50

Bearbeidede frukter, grønnsaker (herunder sopp, rot- og 
knollvekster, tørkede belgfrukter og belgfrukter), nøtter og frø

50

Fiskeprodukter 50

Alkoholfrie drikker 10

Hydrogencyanid Nougat, marsipan eller marsipanerstatninger eller lignende 
produkter

50

Konserverte steinfrukter 5

Alkoholholdige drikker 35

Mentofuran Sukkervarer som inneholder mynte/peppermynte, unntatt svært 
små pastiller for frisk pust

500

Svært små pastiller for frisk pust 3 000

Tyggegummi 1 000

Alkoholholdige drikker som inneholder mynte/peppermynte 200

4-allyl-1,2-dimetoksy-benzen,

Metyleugenol(*)

Meieriprodukter 20

Tilberedt kjøtt og kjøttprodukter, herunder fjørfe og vilt 15

Tilberedt fisk og fiskeprodukter 10

Supper og sauser 60

Spiseferdig snacks 20

Alkoholfrie drikker 1
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Stoffnavn Sammensatt næringsmiddel med grenseverdi for forekomst av stoffet Grenseverdi 
mg/kg

Pulegon Sukkervarer som inneholder mynte/peppermynte, unntatt svært 
små pastiller for frisk pust

250

Svært små pastiller for frisk pust 2 000

Tyggegummi 350

Alkoholfrie drikker som inneholder mynte/peppermynte 20

Alkoholholdige drikker som inneholder mynte/peppermynte 100

Quassin Alkoholfrie drikker 0,5

Bakervarer 1

Alkoholholdige drikker 1,5

1-allyl-3,4-
metylendioksybenzen, 
safrol(*)

Tilberedt kjøtt og kjøttprodukter, herunder fjørfe og vilt 15

Tilberedt fisk og fiskeprodukter 15

Supper og sauser 25

Alkoholfrie drikker 1

Teucrin A Alkoholsterke drikker med bitter smak eller bitter(1) 5

Likører(2) med bitter smak 5

Andre alkoholholdige drikker 2

Tujon (alfa og beta) Alkoholholdige drikker, ikke framstilt av Artemisia-arter 10

Alkoholholdige drikker framstilt av Artemisia-arter 35

Alkoholfrie drikker framstilt av Artemisia-arter 0,5

Kumarin Tradisjonelle og/eller sesongavhengige bakervarer som ifølge 
merkingen inneholder kanel

50

Frokostkorn, herunder müsli 20

Konditorvarer, unntatt tradisjonelle og/eller sesongavhengige 
bakervarer som ifølge merkingen inneholder kanel

15

Desserter 5

(*) Grenseverdiene får ikke anvendelse når et sammensatt næringsmiddel ikke inneholder noen tilsatte aromaer og de eneste tilsatte 
næringsmiddelingrediensene med aromagivende egenskaper er friske, tørkede eller fryste urter og kryddere. Etter samråd 
med medlemsstatene og Myndigheten, på grunnlag av opplysninger framlagt av medlemsstatene og de nyeste vitenskapelige 
opplysningene, idet det tas hensyn til bruken av urter, kryddere og naturlige aromapreparater, skal Kommisjonen, dersom det er 
relevant, komme med forslag til endringer av dette unntak.

(1) Som definert i vedlegg II nr. 30 i forordning (EF) nr. 110/2008.
(2) Som definert i vedlegg II nr. 32 i forordning (EF) nr. 110/2008.
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VEDLEGG IV

Liste over kildematerialer som det gjelder bruksbegrensninger for ved framstilling av aromaer og 
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper

Del A:  Kildematerialer som ikke skal brukes til framstilling av aromaer og næringsmiddelingredienser med 
aromagivende egenskaper

Kildemateriale

Latinsk navn Vanlig navn

Tetraploid variant av Acorus calamus L. Tetraploid variant av kalmusrot

Del B:  Vilkår for bruk av aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper framstilt av 
visse kildematerialer

Kildemateriale
Vilkår for bruk

Latinsk navn Vanlig navn

Quassia amara L. og

Picrasma excelsa (Sw)

Kvassia Aromaer og næringsmiddelingredienser med aroma-
givende egenskaper framstilt av kildematerialet kan 
brukes bare til framstilling av drikkevarer og bakervarer

Laricifomes officinales 
(Vill.: Fr) Kotl. et Pouz

eller

Fomes officinalis

Lerkekjuke Aromaer og næringsmiddelingredienser med aroma-
givende egenskaper framstilt av kildematerialet kan 
brukes bare til framstilling av alkoholholdige drikker

Hypericum perforatum L. Johannesurt, 
prikkperikum

Teucrium chamaedrys L. Prydfirtann
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VEDLEGG V

Vilkår for framstilling av reaksjonsaromaer og grenseverdier for visse stoffer i reaksjonsaromaer

Del A:  Vilkår for framstilling

a) Temperaturen på produktene under framstillingen skal ikke være høyere enn 180 °C.

b) Varmebehandlingen skal vare høyst 15 minutter ved 180 °C eller tilsvarende lenger ved lavere temperaturer, dvs.
en fordobling av oppvarmingstemperaturen per temperaturnedgang på 10 °C, men ikke lenger enn 12 timer.

c) pH-verdien under bearbeidingen bør ikke overstige 8,0.

Del B:  Grenseverdier for visse stoffer

Stoff Grenseverdier µg/kg

2-amino-3,4,8-trimetylimidazo [4,5-f] kinoksalin (4,8-DiMeIQx) 50

2-amino-1-metyl-6-fenylimidazol [4,5-b]pyridin (PhIP) 50
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2015/EØS/64/09

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 24 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder
en liste over fargestoffer i næringsmidler der merkingen
skal inneholde tilleggsopplysninger om at fargestoffene
kan ha en ugunstig virkning på barns aktivitet og
konsentrasjonsevne.

2) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder
allerede et unntak fra dette kravet for næringsmidler
der fargestoffet er anvendt av helseårsaker eller til
annen merking av kjøttprodukter eller til stempling eller
dekorasjonsmaling av eggeskall.

3) Fargestoffene som er oppført i vedlegg V til forordning
(EF) nr. 1333/2008, kan brukes i visse alkoholholdige
drikker som aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte
drikker, aromatiserte cocktails av vinprodukter,
fruktviner, eplesider, pæresider og visse alkoholsterke
drikker. Ettersom produkter med et alkoholinnhold på
over 1,2 volumprosent ikke er beregnet på å konsumeres
av barn, er tilleggsmerkingen fastsatt i vedlegg V til
forordning (EF) nr. 1333/2008 verken nødvendig eller
hensiktsmessig for disse næringsmidlene.

4) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor
endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 23.3.2010, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 6.

(1) EUT 354 av 31.12.2008, s. 16.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende 
endringer:

Fotnoten «(*) Med unntak av næringsmidler der fargestoffet/
fargestoffene er anvendt av helseårsaker eller til annen merking 
av kjøttprodukter eller til stempling eller dekorasjonsmaling av 
eggeskall» endres til:

«(*) Med unntak av

a)  næringsmidler der fargestoffet/fargestoffene er
anvendt av helseårsaker eller til annen merking av
kjøtt produkter eller til stempling eller dekorasjons-
maling av eggeskall, og

b) drikker med et alkoholinnhold på over 1,2 volum-
prosent.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 20. juli 2010.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 238/2010

av 22. mars 2010

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 
hensyn til kravet til merking av drikker som har et alkoholinnhold på over 1,2 volumprosent og 

inneholder visse fargestoffer (*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2010.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

__________________
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2015/EØS/64/10

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 32,

etter samråd med Den europeiske myndighet for nærings-
middel trygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal 
Kommisjonen opprette et program som går ut på at 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «EFSA») skal foreta en ny vurdering av 
tryggheten ved tilsetningsstoffer i næringsmidler som var 
godkjent i Unionen før 20. januar 2009.

2) I 2007 framla Kommisjonen en rapport for Europa-
parlamentet og Rådet om utviklingen i den nye 
vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler(2). 
Rapporten inneholder en sammenfatning av de seneste 
nye vurderingene av tilsetningsstoffer som Vitenskaps-
komiteen for næringsmidler (SCF) og EFSA har foretatt, 
og en beskrivelse av de tiltak Kommisjonen har truffet på 
grunnlag av de vitenskapelige uttalelsene.

3) Den nye vurderingen av fargestoffer er allerede påbegynt 
og prioritert, ettersom disse tilsetningsstoffene er dem det 
er lengst siden SCF sist vurderte. Den nye vurderingen 
av visse fargestoffer (E 102 tartrazin, E 104 kinolingul, 
E 110 paraoransje, E 124 ponceau 4R, E 129 allurarød 
AC, E 122 karmosin og E 160d lykopen) er allerede 
avsluttet. Noen tilsetningsstoffer, blant andre E 234 nisin 
og E 214–219 p-hydroksybenzoater, er dessuten vurdert 
på nytt de senere år, enten fordi det er blitt anmodet om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2010, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 6.

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) KOM(2007) 418, endelig utgave.

nye vitenskapelige data, eller fordi slike data er blitt 
tilgjengelige. Det er derfor ikke nødvendig å foreta en ny 
vurdering av disse tilsetningsstoffene.

4) Ettersom søtstoffer er de tilsetningsstoffene som ble 
vurdert for kortest tid siden, bør de være de siste som 
vurderes på nytt.

5) Prioriteringsrekkefølgen for den nye vurderingen av 
tilsetningsstoffer i næringsmidler som for tiden er 
godkjent, bør fastsettes på grunnlag av følgende kriterier: 
hvor lang tid som er gått siden SCF eller EFSA sist 
vurderte tilsetningsstoffet, tilgjengeligheten av nye 
vitenskapelige data, i hvilket omfang tilsetningsstoffet 
brukes i næringsmidler, og i hvilken grad mennesker 
eksponeres for tilsetningsstoffet, samtidig som det bør 
tas hensyn til konklusjonene i Kommisjonens rapport fra 
2001 om inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i 
næringsmidler i EU(3). Nordisk ministerråd har framlagt 
for Kommisjonen en rapport om tilsetningsstoffer 
i næringsmidler i Europa i 2000(4) som inneholder 
ytterligere opplysninger som kan brukes ved prioriteringen 
av tilsetningsstoffer som skal vurderes på nytt.

6) Av effektivitetshensyn og av praktiske årsaker bør den 
nye vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler så 
langt det er mulig utføres gruppevis i henhold til hvilken 
funksjonsgruppe de tilhører. EFSA bør imidlertid på 
anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ kunne 
påbegynne den nye vurderingen av et tilsetningsstoff 
eller en gruppe tilsetningsstoffer med høyere prioritet 
dersom det framkommer nye vitenskapelige data som 
viser en mulig risiko for menneskers helse, eller som på 
annen måte kan påvirke vurderingen av tryggheten ved et 
tilsetningsstoff.

7) Det bør fastsettes frister for den nye vurderingen i samsvar 
med denne prioriteringsrekkefølgen. Fristene fastsatt i 
denne forordning kan endres bare i behørig begrunnede 
tilfeller, og bare når denne nye vurderingen kan føre til at 
ny vurdering av andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 
blir betydelig forsinket.

8) Det kan senere fastsettes mer spesifikke frister for 
tilsetnings stoffer i næringsmidler enkeltvis eller gruppe-
vis, for at arbeidet med ny vurdering skal fungere 
tilfreds stillende, eller dersom det skulle være grunn til 
bekymring.

(3) KOM(2001) 542, endelig utgave.

(4) «Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food 
additives presently permitted in the EU», Nordisk ministerråd, TemaNord 
2002:560.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 257/2010

av 25. mars 2010

om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer  

i næringsmidler (*)
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9) For at framgangsmåten ved ny vurdering skal være 
effektiv, er det viktig at EFSA får alle opplysninger som 
er relevante for vurderingen, fra de berørte parter, og at 
de berørte parter underrettes i god tid når det er behov for 
ytterligere opplysninger for å fullføre den nye vurderingen 
av et tilsetningsstoff.

10) Driftsansvarlige som ønsker å beholde godkjenningen 
av et tilsetningsstoff i næringsmidler som er under ny 
vurdering, bør framlegge alle opplysninger som er 
relevante for den nye vurderingen av tilsetningsstoffet. 
Om mulig bør driftsansvarlige treffe de nødvendige tiltak 
for å framlegge opplysninger i fellesskap.

11) EFSA bør offentliggjøre én eller flere åpne anmodninger 
om opplysninger om alle tilsetningsstoffer i næringsmidler 
som skal vurderes på nytt. De berørte parter bør innen de 
fastsatte fristene framlegge for EFSA alle tekniske og 
vitenskapelige opplysninger om et tilsetningsstoff som 
er nødvendige for å foreta en ny vurdering av det, særlig 
toksikologiske data og data som er relevante for å beregne 
menneskers eksponering for det aktuelle tilsetningsstoffet.

12) Tryggheten ved de tilsetningsstoffene som EFSA skal 
vurdere på nytt, er tidligere blitt vurdert av SCF, og mange 
av dem har vært i bruk lenge. Opplysningene som skal 
framlegges i forbindelse med den nye vurderingen, bør 
omfatte eksisterende data som lå til grunn for den forrige 
vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler, samt 
eventuelle nye data som er relevante for tilsetningsstoffet, 
og som er blitt tilgjengelige siden SCF sist vurderte det. 
Opplysningene bør være så omfattende som mulig, slik at 
EFSA kan fullføre den nye vurderingen og utarbeide en 
ajourført uttalelse, og bør så langt det er mulig framlegges 
i samsvar med gjeldende retningslinjer for framlegging 
av vurderinger av tilsetningsstoffer i næringsmidler 
(retningslinjer utarbeidet av SCF 11. juli 2001(5)).

13) EFSA kan anmode om ytterligere opplysninger for 
å fullføre den nye vurderingen av et tilsetningsstoff 
i næringsmidler. I så fall bør EFSA anmode om de 
nødvendige opplysningene i god tid, enten ved en åpen 
anmodning om opplysninger eller ved å kontakte de parter 
som har framlagt opplysninger om tilsetningsstoffet. De 
berørte parter bør, innen en frist som EFSA fastsetter, 
framlegge opplysningene som det anmodes om, eventuelt 
etter å ha tatt hensyn til de berørte parters synspunkter.

14) I forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt at det ved 
godkjenning av tilsetningsstoffer i næringsmidler også 

(5) «Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific 
Committee on Food». Uttalelse avgitt 11. juli 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26, 

endelig utgave.

bør tas hensyn til miljøfaktorer. I forbindelse med ny 
vurdering av et tilsetningsstoff bør derfor de berørte parter 
underrette Kommisjonen og EFSA om alle relevante 
opplysninger om eventuelle miljørisikoer som følger 
av produksjonen av, bruken av eller avfallet fra dette 
tilsetningsstoffet.

15) Dersom opplysningene som det anmodes om, og som er 
nødvendige for å fullføre den nye vurderingen av et bestemt 
tilsetningsstoff, ikke framlegges, kan tilsetningsstoffet bli 
fjernet fra Unionens liste over godkjente tilsetningsstoffer 
i næringsmidler.

16) Framgangsmåten ved ny vurdering av tilsetningsstoffer 
i næringsmidler må oppfylle kravene til åpenhet og 
offentlighet samtidig som det sikres at visse opplysninger 
behandles fortrolig.

17) Senest på datoen for denne forordnings ikrafttredelse 
vil Kommisjonen offentliggjøre en liste over godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler som er under ny 
vurdering, med angivelse av datoen da stoffene sist ble 
vurdert av SCF eller EFSA.

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved denne forordning opprettes et program for at Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter 
kalt «EFSA») kan foreta en ny vurdering av godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler, som fastsatt i artikkel 32 i 
forordning (EF) nr. 1333/2008.

2. Godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler som EFSA 
allerede har fullført ny vurdering av når denne forordning 
vedtas, skal ikke vurderes på nytt. Disse tilsetningsstoffene er 
oppført i vedlegg I.
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Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «godkjent tilsetningsstoff i næringsmidler» et tilsetnings-
stoff som er godkjent før 20. januar 2009 og oppført 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 
30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(6), i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 
1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(7) eller i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 
1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn 
fargestoffer og søtstoffer(8),

b) «driftsansvarlig» den fysiske eller juridiske person som 
har ansvar for at kravene i forordning (EF) nr. 1333/2008 
overholdes i det næringsmiddelforetak vedkommende 
driver,

c) «berørt driftsansvarlig» driftsansvarlig som ønsker å 
sikre kontinuiteten i godkjenningen av ett eller flere 
tilsetningsstoffer i næringsmidler,

d) «opprinnelig dokumentasjon» den dokumentasjon som lå 
til grunn da tilsetningsstoffet ble vurdert og godkjent til 
bruk i næringsmidler før 20. januar 2009.

Artikkel 3

Prioriteringer for den nye vurderingen av godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler

1.  Godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler skal vurderes 
på nytt i følgende rekkefølge og innen følgende frister:

a) Ny vurdering av alle godkjente fargestoffer oppført i 
direktiv 94/36/EF skal fullføres innen 31. desember 2015.

b) Ny vurdering av alle andre godkjente tilsetningsstoffer 
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer oppført i 
direktiv 95/2/EF skal fullføres innen 31. desember 2018.

c) Ny vurdering av alle godkjente søtstoffer oppført i direktiv 
94/35/EF skal fullføres innen 31. desember 2020.

(6) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3.
(7) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
(8) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.

2.  For visse tilsetningsstoffer i funksjonsgruppene nevnt i 
nr. 1 er det fastsatt mer spesifikke frister i vedlegg II til denne 
forordning. Disse tilsetningsstoffene skal vurderes før de andre 
tilsetningsstoffene som er oppført i samme funksjonsgruppe.

3.  Som unntak fra nr. 1 og 2 kan EFSA når som helst, etter 
anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ, iverksette ny 
vurdering av et tilsetningsstoff eller en gruppe tilsetningsstoffer 
med høyere prioritet dersom det framkommer ny vitenskapelig 
dokumentasjon som

a) viser en mulig risiko for menneskers helse, eller

b) på annen måte kan påvirke trygghetsvurderingen av dette 
tilsetningsstoffet eller denne gruppen tilsetningsstoffer.

Artikkel 4

Framgangsmåte for ny vurdering

Når et godkjent tilsetningsstoff i næringsmidler skal vurderes 
på nytt, skal EFSA

a) undersøke den opprinnelige uttalelsen samt arbeids-
dokumentene fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
(SCF) eller EFSA,

b) undersøke den opprinnelige dokumentasjonen, dersom 
denne foreligger,

c) undersøke opplysningene framlagt av den eller de berørte 
driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte parter,

d) undersøke eventuelle opplysninger som Kommisjonen og 
medlemsstatene har gjort tilgjengelig,

e) finne fram til eventuell relevant litteratur som er offentlig
gjort etter forrige vurdering av hvert enkelt tilsetningsstoff.

Artikkel 5

Anmodning om opplysninger

1.  For å innhente opplysninger fra de berørte driftsansvarlige 
og/eller andre berørte parter, skal EFSA offentliggjøre én 
eller flere åpne anmodninger om opplysninger om alle de 
tilsetningsstoffene i næringsmidler som er under ny vurdering. 
Når tidsplanen for framlegging av opplysninger fastsettes, skal 
EFSA fastsette en rimelig frist etter at denne forordning har 
trådt i kraft, slik at berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle 
andre berørte parter kan oppfylle denne forpliktelsen.
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 kan bl.a. omfatte

a) undersøkelsesrapporter fra den opprinnelige dokumenta-
sjonen som ble vurdert av SCF eller EFSA, eller av Den 
felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i 
næringsmidler (JECFA),

b) opplysninger om dataene om de aktuelle tilsetningsstoffenes 
trygghet som ikke tidligere er blitt vurdert av SCF eller 
JECFA,

c) opplysninger om spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i 
næringsmidler som er i bruk, herunder opplysninger om 
partikkelstørrelse og relevante fysisk-kjemiske kjennetegn 
og egenskaper,

d) opplysninger om produksjonsprosessen,

e) opplysninger om tilgjengelige analysemetoder for 
bestemmelse i næringsmidler,

f) opplysninger om menneskers eksponering for tilsetnings-
stoffer gjennom næringsmidler (f.eks. forbruksmønstre og 
bruk, faktiske bruksmengder og grenseverdier, forbruks-
hyppighet og andre faktorer som påvirker eksponeringen),

g) reaksjon og nedbrytning av stoffet i næringsmidler.

Artikkel 6

Framlegging av opplysninger

1.  Berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle andre 
berørte parter skal framlegge opplysningene knyttet til den 
nye vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler nevnt i 
artikkel 5 nr. 2, innen den fristen som EFSA har fastsatt i sin 
anmodning om opplysninger. Ved framlegging av opplysninger 
skal de berørte driftsansvarlige og andre berørte parter 
vedlegge de opplysningene som EFSA anmoder om, i henhold 
til den gjeldende veiledningen om framlegging av opplysninger 
knyttet til vurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler(9) i 
den grad dette er mulig.

2.  Dersom det finnes flere berørte driftsansvarlige, kan de 
eventuelt framlegge opplysningene i fellesskap.

3.  Dersom det under den nye vurderingen blir nødvendig 
å innhente ytterligere opplysninger om et bestemt 
tilsetningsstoff i næringsmidler, skal EFSA anmode de berørte 
driftsansvarlige og oppfordre andre berørte parter om å 

(9) På det nåværende tidspunkt SCFs uttalelse av 11. juli 2001. SCF/CS/ADD/
GEN/26, endelig utgave.

framlegge disse opplysningene gjennom en åpen anmodning 
om opplysninger. EFSA skal fastsette en frist for framlegging 
av disse opplysningene, og eventuelt ta hensyn til de berørte 
driftsansvarlige og/eller andre berørte parters synspunkter på 
hvor lang tid som er nødvendig. I slike tilfeller skal EFSA 
anmode om ytterligere opplysninger i god tid på forhånd, slik 
at de overordnede fristene for ny vurdering fastsatt i artikkel 3 
nr. 1 og i vedlegg II, ikke påvirkes.

4.  Ved den nye vurderingen skal det ikke tas hensyn til 
opplysninger som ikke er framlagt innen den fristen som 
EFSA har fastsatt. I unntakstilfeller kan imidlertid EFSA, med 
Kommisjonens samtykke, beslutte å ta hensyn til opplysninger 
som framlegges etter fristen dersom disse opplysningene 
er av vesentlig betydning for den nye vurderingen av et 
tilsetningsstoff i næringsmidler.

5.  Dersom opplysningene som det er anmodet om, 
ikke er framlagt for EFSA innen de fastsatte fristene, kan 
tilsetningsstoffet bli fjernet fra Unionens liste i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1333/2008(10).

Artikkel 7

Andre opplysninger

Innenfor rammen av ny vurdering av et tilsetningsstoff i 
næringsmidler, skal den eller de berørte driftsansvarlige 
eller eventuelle andre berørte parter underrette EFSA og 
Kommisjonen om alle opplysninger som er tilgjengelige i 
tilknytning til eventuelle miljørisikoer knyttet til produksjonen 
av, bruken av eller avfallet fra dette tilsetningsstoffet.

Artikkel 8

Fortrolighet

1.  Opplysninger som vil kunne medføre betydelig skade for 
driftsansvarlige eller andre berørte parters konkurransemessige 
stilling dersom de avsløres, kan behandles fortrolig.

2.  Opplysninger om følgende skal under ingen omstendig-
heter betraktes som fortrolige:

a) den berørte driftsansvarliges navn og adresse,

b) stoffets kjemiske navn og en tydelig beskrivelse av stoffet,

c) opplysninger om bruken av stoffet i eller på spesielle 
næringsmidler eller næringsmiddelkategorier,

(10) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
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d) opplysninger som er relevante for vurderingen av stoffets 
trygghet,

e) analysemetoden(e) for påvisning av stoffet i næringsmidler.

3.  Med hensyn til nr. 1 skal den eller de berørte drifts-
ansvarlige og andre berørte parter angi hvilke av de framlagte 
opplysningene de ønsker behandlet som fortrolige. I slike 
tilfeller skal det gis en begrunnelse som kan etterprøves.

4.  Etter forslag fra EFSA skal Kommisjonen, etter samråd 
med den berørte driftsansvarlige og/eller andre berørte parter, 
avgjøre hvilke opplysninger som kan forbli fortrolige, og 
underrette EFSA og medlemsstatene om dette.

5.  Kommisjonen, EFSA og medlemsstatene skal, i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 
av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(11), treffe de nødvendige 
tiltak for å sikre en hensiktsmessig grad av fortrolighet for de 
opplysninger som mottas i henhold til denne forordning, unntatt 

(11) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

når det gjelder opplysninger som må offentliggjøres dersom 
omstendighetene krever dette av hensyn til vern av menneskers 
og dyrs helse eller av miljøet.

6.  Gjennomføringen av nr. 1–5 berører ikke utvekslingen av 
opplysninger mellom Kommisjonen, EFSA og medlemsstatene.

Artikkel 9

Overvåking av utviklingen

I desember hvert år skal EFSA underrette Kommisjonen 
og medlemsstatene om utviklingen til programmet for ny 
vurdering.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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VEDLEGG I

Liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler som er godkjent før 20. januar 2009, og som EFSA har fullført ny 
vurdering av når denne forordning vedtas

E-nummer Stoff
Året da stoffet sist ble 
vurdert av SCF eller 

EFSA
Status for ny vurdering foretatt av EFSA

E 102 Tartrazin 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 104 Kinolingult 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 110 Paraoransje 2009 Ny vurdering fullført 24. september 2009

E 122 Azorubin, karmosin 2009 Ny vurdering fullført 24. september 2009

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 129 Allurarød AC 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 160d Lykopen 2008 Ny vurdering fullført 30. januar 2008

E 234 Nisin 2006 Ny vurdering fullført 26. januar 2006

E 173 Aluminium 2008 Ny vurdering fullført 22. mai 2008

E 214 Etyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 215 Natriumetyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 218 Metyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 235 Natamycin 2009 Ny vurdering fullført 26. november 2009

E 473 Sukroseestere av fettsyrer 2006 Ny vurdering fullført 23. november 2004, 
revidert 26. januar 2006

E 474 Sukroseglyserider 2006 Ny vurdering fullført 23. november 2004, 
revidert 26. januar 2006

E 901 Bivoks, hvit og gul 2007 Ny vurdering fullført 27. november 2007
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VEDLEGG II

Særlige prioriteringer for visse tilsetningsstoffer i næringsmidler innenfor funksjonsgruppene av 
tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 2

DEL I: FARGESTOFFER I NÆRINGSMIDLER

Innen den overordnede fristen 31.12.2015, som er fastsatt for ny vurdering av fargestoffer i artikkel 3 nr. 1, er følgende 
spesifikke frister fastsatt for fargestoffene nedenfor:

1. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 15.4.2010

E 123 Amarant

E 151 Briljantsvart BN, svart PN

E 154 Brun FK

E 155 Brun HT

E 180 Litolrubin BK

2. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 31.12.2010

E 100 Kurkumin

E 127 Erytrosin

E 131 Patentblå V

E 132 Indigokarmin

E 133 Briljantblå FCF

E 142 Grønn S

E 150a Karamell

E 150b Karamell (kaustisk sulfittprosess)

E 150c Karamell (ammoniakkprosess)

E 150d Karamell (ammoniakksulfittprosess)

E 161b Lutein

E 161g Kantaxantin

E 170 Kalsiumkarbonat

3. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 31.12.2015

E 101 i) riboflavin, ii) riboflavin5’fosfat

E 120 Kochenille, karminsyre, karminer

E 140 Klorofyller og klorofylliner: i) klorofyller, ii) klorofylliner

E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser: i) klorofyll-kobberkomplekser, ii) klorofyllin-kobber-
komplekser

E 153 Vegetabilsk karbon

E 160b Annattoekstrakter, bixin, norbixin

E 160a Karotener: i) karotener, ii) betakaroten

E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin

E 160e Betaapo8’karotenal (C30)
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E 160f Betaapo8’karotensyreetylester (C30)

E 162 Rødbetfarge, betanin

E 163 Antocyaner

E 171 Titandioksid

E 172 Jernoksider og hydroksider

E 174 Sølv

E 175 Gull

DEL II: ANDRE TILSETNINGSSTOFFER I NÆRINGSMIDLER ENN FARGESTOFFER OG SØTSTOFFER

Innen den overordnede fristen 31.12.2018, som er fastsatt for ny vurdering av andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 
enn fargestoffer og søtstoffer i artikkel 3 nr. 1, er følgende spesifikke frister fastsatt for visse tilsetningsstoffer og 
grupper av tilsetningsstoffer:

1. Konserveringsmidlene og antioksidantene E 200–203, E 210–215, E 218–252, E 280–285, E 300–E 321 og  
E 586 skal vurderes innen 31.12.2015

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 310–312 Gallater

E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)

E 321 Butylhydroksytoluen (BHT)

E 220–228 Svoveldioksid og sulfitter

E 304 Askorbinsyreestere av fettsyrer: i) askorbylpalmitat, ii) askorbylstearat

E 200–203 Sorbinsyre og sorbater

E 284 Borsyre

E 285 Natriumtetraborat (boraks)

E 239 Heksametylentetramin

E 242 Dimetyldikarbonat

E 249 Kaliumnitritt

E 250 Natriumnitritt

E 251 Natriumnitrat

E 252 Kaliumnitrat

E 280–283 Propionsyre og dens natrium-, kalsium- og kaliumsalter

E 306 Tokoferolrikt ekstrakt

E 307 Alfa-tokoferol

E 308 Gamma-tokoferol

E 309 Delta-tokoferol

2. Emulgatorene, stabilisatorene og geleringsmidlene E 322, E 400–E 419, E 422––E 495 og E 1401–E 1451 skal 
vurderes innen 31.12.2016

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 483 Stearyltartrat

E 491–495 Sorbitanestere

E 431 Polyoksyetylen(40)stearat

E 432–436 Polysorbater
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E 444 Sukroseacetatisobutyrat

E 481 Natriumstearyl-2-laktylat

E 482 Kalsiumstearyl-2-laktylat

E 414 Gummi arabicum(*)

E 410 Johannesbrødkjernemel(*)

E 417 Tarakjernemel(*)

E 422 Glyserol

E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer

3. E 551 silisiumdioksid, E 620–625 glutamater, E 1105 lysozym og E 1103 invertase skal vurderes innen 
31.12.2016

4. De gjenværende andre tilsetningsstoffene i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer skal vurderes innen 
31.12.2018

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 552 Kalsiumsilikat

E 553a Magnesiumsilikat og -trisilikat

E 553b Talkum

E 558 Bentonitt

E 999 Kvillajaekstrakt

E 338–343 Fosforsyre og fosfater

E 450–452 Di-, tri- og polyfosfater

E 900 Dimetylpolysiloksan

E 912 Montansyreestere

E 914 Oksidert polyetylenvoks

E 902 Kandellilavoks

E 904 Skjellakk

E 626–629 Guanylsyre, dinatriumguanylat, dikaliumguanylat og kalsiumguanylat

E 630–633 Inosinsyre, dinatriuminosinat, dikaliuminosinat og kalsiuminosinat

E 634–635 Kalsium 5’ribonukleotider og dinatrium 5’ribonukleotider

E 507–511 Saltsyre, kaliumklorid, kalsiumklorid, magnesiumklorid

E 513 Svovelsyre

___________

_______________________________

(*) Alle naturharpikser E 400–418 og E 425 kan vurderes samtidig.
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2015/EØS/64/11

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 30 nr. 5,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2008/84/EF av 27. august 
2008 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for 
andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer 
og søtstoffer(2) er det fastsatt renhetskriterier for 
tilsetningsstoffene nevnt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(3).

2) I henhold til artikkel 30 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1333/2008 skal det vedtas spesifikasjoner for 
tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av 
nr. 1–3 i nevnte artikkel, herunder tilsetningsstoffer som 
er tillatt i henhold til direktiv 95/2/EF, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 
av 16. desember 2008 om innføring av en felles 
framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 
enzymer og aromaer i næringsmidler(4), på det tidspunkt 
disse tilsetningsstoffene oppføres i de respektive vedlegg 
i samsvar med nevnte numre.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 21.10.2010, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 
handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
28.7.2011, s. 6.

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) EUT L 253 av 20.9.2008, s. 1.
(3) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.
(4) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.

3) Ettersom listene ennå ikke er utarbeidet, og for å sikre 
at endringen av vedleggene til direktiv 95/2/EF i henhold 
til artikkel 31 trer i kraft samt sikre at tilsetningsstoffer 
godkjent på denne måten er i samsvar med trygge 
bruksvilkår, bør direktiv 2008/84/EF endres.

4) Posten som gjelder karbondioksid (E 290), bør revideres 
med hensyn til konsentrasjonsnivået for «oljeinnhold» 
for å ta hensyn til Codex Alimentarius-spesifikasjoner 
utarbeidet av Den felles ekspertgruppe for tilsetningsstoffer 
i næringsmidler (JECFA) og dokumentene fra Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) (f.eks. 
ISO 6141).

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «Myndigheten») har vurdert opplysningene 
om tryggheten ved ekstrakter av rosmarin som 
antioksidant i næringsmidler. Ekstrakter av rosmarin 
utvinnes av Rosmarinus officinalis L. og inneholder 
flere forbindelser med antioksiderende virkning 
(hovedsakelig fenolsyrer, flavonoider, diterpenoider 
og triterpener). Det anses som hensiktsmessig å vedta 
spesifikasjoner for ekstrakter av rosmarin som er godkjent 
som et nytt tilsetningsstoff i næringsmidler i henhold 
til direktiv 95/2/EF og tildelt E-nummer E 392. Flere 
typer produksjonsprosesser beskrives, der det brukes 
løsemiddelekstraksjon (etanol, aceton og heksan) og 
superkritisk karbondioksidekstraksjon.

6) Soyabønnehemicellulose (E 426) ble vurdert av 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 2003(5) og er 
for tiden godkjent i EU i henhold i samsvar med direktiv  
95/2/EF. Nå produseres en ny variant av soyabønne-
hemicellulose som oppfyller alle spesifikasjonene i  
direktiv 2008/84/EF for E 426, bortsett fra at etanol er 

(5) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om soyabønne hemi-
cellulose, avgitt 4. april 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 endelig utgave).

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/67/EU

av 20. oktober 2010

om endring av direktiv 2008/84/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (*)
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teknologisk nødvendig som fellingsmiddel for å rense 
ekstraktløsningen til den nye varianten av soyabønne-
hemicellulose. Derfor kan det endelige E 426, som ikke 
er et forstøvet, hvitt pulver, også inneholde noe etanol 
som en rest med en høyeste tillatte konsentrasjon på 2 %. 
Etanol er ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/
EF(6) godkjent som ekstraksjonsmiddel under behandling 
av råstoffer, næringsmidler, næringsmiddelbestanddeler 
eller næringsmiddelingredienser i samsvar med god 
framstillingspraksis.

7) Myndigheten har vurdert opplysningene om tryggheten 
ved bruk av kasjagummi som et nytt tilsetningsstoff som 
fungerer som gelerings- og fortykningsmiddel, og avga 
uttalelse 26. september 2006(7). Myndigheten anså at bruk 
av kasjagummi under de angitte vilkårene ikke utgjør noe 
trygghetsproblem. Det er derfor hensiktsmessig å vedta 
spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet som er tildelt 
E-nummer 427.

8) Posten som gjelder hydroksypropylcellulose (E 463), 
bør endres for å rette en feil i spesifikasjonene med 
hensyn til innholdet. I stedet for «Ikke under 80,5 % 
hydroksypropoksylgrupper», skal teksten lyde «Ikke 
over 80,5 % hydroksypropoksylgrupper». Det er derfor 
hensiktsmessig å ajourføre de nåværende spesifikasjonene.

9) Posten som gjelder hydrogen (E 949), bør rettes, slik at 
konsentrasjonene som angis under innhold og renhetsgrad, 
stemmer overens. Konsentrasjonen av nitrogen bør derfor 
endres.

10) Myndigheten har vurdert opplysningene om tryggheten 
ved det nye tilsetningsstoffet polyvinylalkohol (PVA) 
som filmdrasjeringsmiddel for kosttilskudd, og avga sin 
uttalelse 5. desember 2005(8). Myndigheten konstaterte at 
bruk av PVA i overflatebehandlingen av kosttilskudd i form 
av kapsler og tabletter ikke utgjør noe trygghetsproblem. 
Det er derfor hensiktsmessig å vedta spesifikasjoner for 
polyvinyalkohol, som er tildelt E-nummer 1203 og er 
godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler i henhold til 
direktiv 95/2/EF.

11) Myndigheten har vurdert opplysningene om tryggheten 
ved bruk av seks kategorier av polyetylenglykoler 
(PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, 

(6) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 3.
(7) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 

tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om en søknad om bruk av kasja-
gummi som tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal (2006) 389, 
s. 1–16.

(8) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av poly vinyl alkohol som 
overflatebehandlingsmiddel for kosttilskudd, The EFSA Journal (2005) 294, 
s. 1.

PEG 6000 og PEG 8000) som filmdrasjeringsmidler 
for kosttilskuddsprodukter, og avga sin uttalelse 
28. november 2006(9). Myndigheten konstaterte at 
bruk av disse kategoriene av polyetylenglykol som 
overflatebehandlingsmiddel i filmdrasjeringsmidler for 
tabletter og kapsler med kosttilskudd, ikke utgjør noe 
trygghetsproblem under de tiltenkte bruksvilkårene. 
Alle disse kategoriene av polyetylenglykoler er tildelt et 
nytt E-nummer, nærmere bestemt E 1521. Det er derfor 
hensiktsmessig å vedta spesifikasjoner for disse seks 
kategoriene av polyetylenglykoler og å samle dem under 
én enkelt oppføring. Det er derfor nødvendig å ajourføre 
de nåværende spesifikasjonene som allerede er fastsatt 
ved direktiv 2008/84/EF for polyetylenglykol 6000.

12) EFSA har vurdert tryggheten ved bruk av et enzym- 
preparat basert på trombin og fibrinogen fra storfe og/
eller svin som tilsetningsstoff til rekonstituering av 
næringsmidler, og konkluderte i sin uttalelse av 26. april 
2005 at denne bruken av enzympreparatet ikke utgjør noen 
risiko når det framstilles som beskrevet i uttalelsen(10). 
I sin resolusjon av 19. mai 2010 om utkastet til 
kommisjonsdirektivet om endring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer 
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer, anså 
Europaparlamentet imidlertid at oppføring av dette 
enzympreparatet som tilsetningsstoff til rekonstituering av 
næringsmidler i vedlegg IV til direktiv 95/2/EF, ikke var 
forenlig med formålet med og innholdet i forordning (EF) 
nr. 1333/2008, da preparatet ikke oppfyller de alminnelige 
vilkårene i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1333/2008, 
særlig vilkåret i artikkel 6 nr. 1 bokstav c).

13) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analyse-
metodene for tilsetningsstoffer som er fastsatt i Codex 
Alimentarius utarbeidet av JECFA. Særlig må de spesifikke 
renhetskriteriene ved behov tilpasses grenseverdiene for 
de enkelte berørte tungmetallene.

14) Direktiv 2008/84/EF bør derfor endres.

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

(9) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av polyetylenglykol (PEG) som 
filmdrasjeringsmidler for kosttilskuddsprodukter, The EFSA Journal (2006) 
414, s. 1.

(10) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, tekniske 
hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av et enzympreparat basert 
på trombin og fibrinogen fra storfe og/eller svin som tilsetningsstoff til 
rekonstituering av næringsmidler, The EFSA Journal (2005) 214, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2008/84/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2011 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2008/84/EF gjøres følgende endringer:

1.  I avsnittet om E 290 Karbondioksid skal teksten under «Oljeinnhold» lyde:

«Oljeinnhold Ikke over 5 mg/kg»

2.  Etter avsnittet om tilsetningsstoff E 385 skal tekst om E 392 Ekstrakter av rosmarin lyde:

 «E 392 EKSTRAKTER AV ROSMARIN

ALMINNELIG SPESIFIKASJON

Synonym Ekstrakt av rosmarinblader (antioksidant)

Definisjon Ekstrakter av rosmarin inneholder flere bestanddeler 
som beviselig har antioksiderende virkning. Disse 
bestanddelene tilhører hovedsakelig klassene 
fenolsyrer, flavonoider og diterpenoider. I tillegg til 
de antioksiderende forbindelsene kan ekstraktene også 
inneholde triterpener og stoffer som kan ekstraheres 
med organiske løsemidler, som særskilt angitt i 
følgende spesifikasjon

EINECS-nummer 283-291-9

Kjemisk betegnelse Ekstrakter av rosmarin (Rosmarinus officinalis)

Beskrivelse Antioksiderende ekstrakter av rosmarinblader 
framstilles ved ekstraksjon av blader fra Rosmarinus 
officinalis med et løsemiddelsystem som er godkjent for 
næringsmidler. Ekstraktene kan deretter deodoriseres 
eller avfarges. Ekstraktene kan standardiseres.

Identifikasjon

Antioksiderende referanseforbindelser: 
fenolditerpener

Karnosinsyre (C20H28O4) og karnosol (C20H26O4) (som 
inneholder minst 90 % av det samlede innholdet av 
fenolditerpener)

Viktige flyktige referanseforbindelser Borneol, bornylacetat, kamfer, 1,8-cineol, verbenon

Tetthet > 0,25 g/ml

Løselighet Uløselig i vann

Renhet

Tap ved tørking < 5 %

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 2 mg/kg

1.   Ekstrakter av rosmarin framstilt fra tørkede rosmarinblader ved acetonekstraksjon

Beskrivelse Ekstrakter av rosmarin framstilles fra tørkede 
rosmarinblader ved acetonekstraksjon, filtrering, 
rensing og fordamping av løsemiddel, fulgt av tørking 
og sikting for å oppnå et fint pulver eller en væske.
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Identifikasjon

Innhold av antioksiderende referanseforbindelser ≥ 10 vektprosent, uttrykt som samlet innhold av 
karnosinsyre og karnosol

Forholdet mellom antioksidanter og flyktige 
forbindelser

(samlet vektprosent av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15
(vektprosent av viktige flyktige referanseforbindelser)*
(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 
forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/
massespektromi (GC-MSD)

Løsemiddelrester Aceton: ikke over 500 mg/kg

2.   Ekstrakter av rosmarin framstilt ved ekstraksjon av tørkede rosmarinblader med superkritisk karbondioksid

Ekstrakter av rosmarin framstilt ved ekstraksjon av tørkede rosmarinblader med superkritisk karbondioksid og 
med en liten mengde etanol som hjelpeløsemiddel. 

Identifikasjon

Innhold av antioksiderende referanseforbindelser ≥ 13 vektprosent, uttrykt som samlet innhold av 
karnosinsyre og karnosol

Forholdet mellom antioksidanter og flyktige 
forbindelser

(samlet vektprosent av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15
(vektprosent av viktige flyktige referanseforbindelser)*
(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 
forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/
massespektromi (GC-MSD)

Løsemiddelrester Etanol: ikke over 2 %

3. Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av rosmarin

Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av rosmarin. Ekstraktene kan renses ytterligere, for 
eksempel ved behandling med aktivt karbon og/eller molekylær destillasjon. Ekstraktene kan oppløses i egnede 
og godkjente bærere eller forstøves.

Identifikasjon

Innhold av antioksiderende referanseforbindelser ≥ 5 vektprosent, uttrykt som samlet innhold av 
karnosinsyre og karnosol

Forholdet mellom antioksidanter og flyktige 
forbindelser

(samlet vektprosent av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15
(vektprosent av viktige flyktige referanseforbindelser)*
(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 
forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/
massespektromi (GC-MSD)

Løsemiddelrester Etanol: ikke over 500 mg/kg

4. Ekstrakter av avfarget og deodorisert rosmarin, oppnådd gjennom en ekstraksjon i to trinn med heksan og 
etanol

Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av rosmarin, som har gjennomgått heksanekstraksjon. 
Ekstraktene kan renses ytterligere, for eksempel ved behandling med aktivt karbon og/eller molekylær destillasjon. 
De kan oppløses i egnede og godkjente bærere eller forstøves.

Identifikasjon

Innhold av antioksiderende referanseforbindelser ≥ 5 vektprosent, uttrykt som samlet innhold av 
karnosinsyre og karnosol
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Forholdet mellom antioksidanter og flyktige 
forbindelser

(samlet vektprosent av karnosinsyre og karnosol) 
≥ 15
(vektprosent av viktige flyktige 
referanseforbindelser)*
(* som en prosentdel av det samlede innholdet 
av flyktige forbindelser i ekstrakten, målt med 
gasskromatografi/massespektromi (GC-MSD)

Løsemiddelrester Heksan: ikke over 25 mg/kg
Etanol: ikke over 500 mg/kg»

3.  I avsnittet om E 426 Soyabønnehemicellulose

a) skal teksten under «Definisjon» og «Beskrivelse» lyde:

«Definisjon Soyabønnehemicellulose er et raffinert vannløselig 
polysakkarid framstilt av naturlige stammer av 
soyabønnefibrer ved ekstraksjon med varmt vann. Det 
skal ikke brukes andre organiske fellingsmidler enn 
etanol

Beskrivelse Frittflytende hvitt eller gulhvitt pulver»

b) innsettes følgende tekst under posten «Renhet»:

«Etanol Ikke over 2 %»

4.  Etter avsnittet om tilsetningsstoff E 426 skal avsnitt om E 427 Kasjagummi lyde:

«E 427 KASJAGUMMI

Synonymer

Definisjon Kasjagummi er malt, renset endosperm av frø fra 
Cassia tora og Cassia obtusifoli (Leguminosae) 
som inneholder under 0,05 % Cassia occidentalis. 
Den består hovedsakelig av polysakkarider med 
høy molekylvekt, først og fremst sammensatt av en 
lineær kjede av (1-4)-β-D-mannopyranoseenheter 
med α-D-galaktopyranoseenheter bundet sammen 
med (1-6)-bindinger. Forholdet mellom mannose og 
galaktose er ca. 5:1

Under framstillingen fjernes skall og kim fra frøene ved 
mekanisk varmebehandling, deretter foretas formaling 
og sikting av endospermen. Den malte endospermen 
renses videre ved ekstraksjon med isopropanol

Innhold Ikke under 75 % galaktomannan

Beskrivelse Blekgult til hvitlig, luktfritt pulver

Identifikasjon

Løselighet Uløselig i etanol. Dispergeres lett i kaldt vann og danner 
en kolloidal løsning

Geldannelse med borat Til en vandig løsning av prøven tilsettes tilstrekkelig 
prøveløsning av natriumborat til å øke pH-verdien til 
over 9. Det dannes da en gel



Nr. 64/240 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Geldannelse med xantangummi Vei opp 1,5 g av prøven og 1,5 g xantangummi, og 
bland. Tilsett blandingen (under rask omrøring) i et 
400 ml begerglass med 300 ml vann med en temperatur 
på 80 °C. Rør til blandingen er oppløst og rør videre i 
30 minutter (temperaturen skal være over 60 °C under 
røringen). Avslutt røringen og avkjøl blandingen i 
romtemperatur i minst to timer

En fast, viskoelastisk gel dannes når temperaturen faller 
under 40 °C, men det dannes ikke gel i en kontrolløsning 
med bare 1 % kasjagummi eller xantangummi som er 
framstilt på samme måte

Viskositet Under 500 mPa.s (25 °C, 2 timer, 1 % løsning), som 
tilsvarer en gjennomsnittlig molekylvekt på 200 000–
300 000 D

Renhet

Stoffer som er uløselige i syre Ikke over 2,0 %

pH 5,5–8 (1 % vandig løsning)

Råfett Ikke over 1 %

Proteiner Ikke over 7 %

Total aske Ikke over 1,2 %

Tap ved tørking Ikke over 12 % (5 timer, 105 °C)

Samlet mengde antrakinoner Ikke over 0,5 mg/kg (påvisningsgrense)

Løsemiddelrester Ikke over 750 mg/kg isopropylalkohol

Bly Ikke over 1 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonidannende enheter per gram

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonidannende enheter per gram

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g

E. coli Ikke påvist i 1 g»

5.  I avsnittet om E 463 Hydroksypropylcellulose skal teksten under «Innhold» lyde:

«Innhold Ikke over 80,5 % hydroksypropoksylgrupper 
(-OCH2CHOHCH3), som tilsvarer høyst 
4,6 hydroksypropylgrupper per anhydroglukoseenhet 
på tørrstoffbasis»

6.  I avsnittet om E 949 Hydrogen, under «Renhet», skal teksten under «Nitrogen» lyde:

«Nitrogen Ikke over 0,07 % v/v»
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7.  Etter avsnittet om tilsetningsstoff E 1201 innsettes følgende avsnitt:

«E 1203 POLYVINYLALKOHOL

Synonymer Vinylalkoholpolymer, PVOH

Definisjon Polyvinylalkohol er en syntetisk harpiks framstilt 
ved polymerisasjon av vinylacetat fulgt av delvis 
hydrolyse av esteren i nærvær av en alkalisk katalysator. 
Produktets fysiske kjennetegn avhenger av graden av 
polymerisasjon og graden av hydrolyse

Kjemisk betegnelse Etenol, homopolymerer

Kjemisk formel (C2H3OR)n, der R = H eller COCH3

Beskrivelse
Uten lukt og smak, gjennomskinnelig, hvitt eller 
kremfarget kornet pulver

Identifikasjon

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol

Utfellingsreaksjon Oppløs 0,25 g av prøven i 5 ml vann under oppvarming, 
og avkjøl løsningen til romtemperatur. Ved tilsetning av 
10 ml etanol i denne løsningen dannes et hvitt, uklart 
eller kornete bunnfall

Fargereaksjon Oppløs 0,01 g av prøven i 100 ml vann under 
oppvarming, og avkjøl løsningen til romtemperatur. 
En blå farge dannes ved tilsetning (i 5 ml løsning) 
av én dråpe prøveløsning av jod og noen få dråper 
borsyreløsning

Oppløs 0,5 g av prøven i 10 ml vann under oppvarming, 
og avkjøl løsningen til romtemperatur. En mørkerød til 
blå farge dannes ved tilsetning av én dråpe prøveløsning 
av jod i 5 ml løsning

Viskositet 4,8–5,8 mPa.s (4 % løsning med en temperatur på 
20 °C), som tilsvarer en gjennomsnittlig molekylvekt på 
26 000–30 000 D

Renhet

Stoffer som er uløselige i vann Ikke over 0,1 %

Estertall Mellom 125 og 153 mg KOH/g

Grad av hydrolyse 86,5–89,0 %

Syretall Ikke over 3,0

Løsemiddelrester Ikke over 1,0 % metanol, 1,0 % metylacetat

pH 5,0–6,5 (4 % løsning)

Tap ved tørking Ikke over 5,0 % (105 °C, 3 timer)

Gløderest Ikke over 1,0 %

Bly Ikke over 2,0 mg/kg»
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8.  Avsnittet om «Polyetylenglykol 6000» skal lyde:

«E 1521 POLYETYLENGLYKOLER

Synonymer PEG, Macrogol, polyetylenoksid

Definisjon Addisjonspolymerer av etylenoksid og vann som 
vanligvis angis med et nummer som omtrent tilsvarer 
deres molekylvekt

Kjemisk betegnelse alfa-Hydro-omega-hydroksypoly (oksy-1,2-etandiol)

Kjemisk formel HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Gjennomsnittlig molekylvekt 380–9 000 D

Innhold PEG 400: Ikke under 95 % og ikke over 105 %

PEG 3000: Ikke under 90 % og ikke over 110 %

PEG 3350: Ikke under 90 % og ikke over 110 %

PEG 4000: Ikke under 90 % og ikke over 110 %

PEG 6000: Ikke under 90 % og ikke over 110 %

PEG 8000: Ikke under 87,5 % og ikke over 112,5 %

Beskrivelse PEG 400 er en klar, tyktflytende, fargeløs eller nesten 
fargeløs hygroskopisk væske

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 og 
PEG 8000 er hvite eller nesten hvite faste stoffer med 
voksaktig eller parafinlignende utseende

Identifikasjon

Smeltepunkt PEG 400: 4–8 °C

PEG 3000: 50–56 °C

PEG 3350: 53–57 °C

PEG 4000: 53–59 °C

PEG 6000: 55–61 °C

PEG 8000: 55–62 °C

Viskositet PEG 400: 105–130 mPa.s ved 20 °C

PEG 3000: 75–100 mPa.s ved 20 °C

PEG 3350: 83–120 mPa.s ved 20 °C

PEG 4000: 110–170 mPa.s ved 20 °C

PEG 6000: 200–270 mPa.s ved 20 °C

PEG 8000: 260260–510 mPa.s ved 20 °C

For polyetylenglykoler med gjennomsnittlig molekyl-
vekt på over 400, bestemmes viskositeten på en 50 % 
m/m løsning av kandidatstoffet i vann
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Løselighet PEG 400 kan blandes med vann og er svært løselig i 
aceton, alkohol og metylenklorid, og praktisk talt 
uløselig i fete oljer og mineraloljer

PEG 3000 og PEG 3350: svært løselig i vann og 
metylenklorid, svært tungt løselig i alkohol, og praktisk 
talt uløselig i fete oljer og mineraloljer

PEG 4000, PEG 6000 og PEG 8000: svært løselig i vann 
og metylenklorid, og praktisk talt uløselig i alkohol, fete 
oljer og mineraloljer

Renhet

Surhetsgrad eller alkalitet Oppløs 5,0 g i 50 ml karbondioksidfritt vann og tilsett 
0,15 ml bromtymolblå løsning. Løsningen er gul 
eller grønn. Det kreves ikke mer enn 0,1 ml av 0,1 M 
natriumhydroksid for å endre indikatorfargen til blå

Hydroksyltall PEG 400: 264–300

PEG 3000: 34–42

PEG 3350: 30–38

PEG 4000: 25–32

PEG 6000: 16–22

PEG 8000: 12–16

Sulfataske Ikke over 0,2 %

1,4-dioksan Ikke over 10 mg/kg

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg

Etylenglykol og dietylenglykol Samlet ikke over 0,25 vektprosent, enkeltvis eller 
sammen

Bly Ikke over 1 mg/kg.»

_____________________
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2015/EØS/64/12

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 31,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 
prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse 
av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(2), særlig artikkel 53,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(3) fastsettes en liste over tilsetningsstoffer som 
kan brukes i Den europeiske union, og vilkårene for å 
bruke dem.

2) Det har funnet sted en teknisk utvikling på området 
tilsetningsstoffer i næringsmidler siden direktiv 95/2/
EF ble vedtatt. Direktivet bør tilpasses for å ta hensyn til 
denne utviklingen.

3) I samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1333/2008 
skal vedleggene til direktiv 95/2/EF om nødvendig endres 
ved tiltak fastsatt av Kommisjonen, inntil EU-listene over 
tilsetningsstoffer i næringsmidler fastsatt i forordningens 
artikkel 30 er innført.

4) Stabilisatorene agar (E 406), karragenan (E 407), 
johannesbrødkjernemel (E 410), guarkjernemel (E 412), 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.10.2010, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 
handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
28.7.2011, s. 6.

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(3) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.

xantangummi (E 415), pektiner (E 440), cellulose 
(E 460), karboksymetylcellulose (E 466), oksidert stivelse 
(E 1404), monostivelsesfosfat (E 1410), distivelsesfosfat 
(E 1412), fosfatert distivelsesfosfat (E 1413), acetylert 
distivelsesfosfat (E 1414), acetylert stivelse (E 1420), 
acetylert distivelsesadipat (E 1422), hydroksypropylstivelse 
(E 1440), hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442), 
natriumoktenylsuksinatstivelse (E 1450) og acetylert 
oksidert stivelse (E 1451) samt emulgatorene mono- 
og diglyserider av fettsyrer (E 471) er i dag tillatt for 
en rekke bruksområder i henhold til direktiv 95/2/EF. 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler (heretter kalt 
«SCF») har fastsatt «ikke spesifisert» som akseptabelt 
daglig inntak (ADI) av disse tilsetningsstoffene, og 
de utgjør derfor ingen fare for forbrukernes helse. Av 
teknologiske grunner bør stoffene tillates brukt også i 
ikke-aromatiserte fløteprodukter syrnet med levende 
mikroorganismer og erstatningsprodukter med et 
fettinnhold under 20 %, for å sikre emulgatorens stabilitet 
og integritet. Dette vil være gunstig for forbrukerne ved 
at de kan velge syrnede fløteprodukter med redusert 
fettinnhold og med tilsvarende egenskaper som det vanlige 
produktet. Denne tilleggsbruken bør derfor tillates.

5) I 1990 vurderte SCF natrium- og kaliumsalter av laktat 
(E 325 og E 326), kaliumacetat (E 261), natriumacetat 
(E 262i) og natriumhydrogenacetat (E 262ii) og kom til 
den konklusjon at alle disse stoffene forekommer naturlig 
i næringsmidler, og at inntaket av dem sannsynligvis vil 
være ubetydelig sammenlignet med inntaket via naturlige 
kilder. Alle stoffene ble derfor plassert i gruppen «ADI ikke 
spesifisert». Som følge av dette er disse tilsetningsstoffene 
godkjent for bruk i alle næringsmidler unntatt dem det 
vises til i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 95/2/EF. Det er blitt 
foreslått at disse tilsetningsstoffene også skal kunne 
brukes i ferdigpakkede tilberedninger av ferskt kvernet 
kjøtt for å bekjempe vekst av sykdomsframkallende 
mikroorganismer som listeria og E. coli O157. Ut fra 
denne teknologiske begrunnelsen og tatt i betraktning at 
denne bruken ikke utgjør noe trygghetsproblem, bør disse 
tilsetningsstoffene tillates brukt også i ferdigpakkede 
tilberedninger av ferskt kvernet kjøtt.

6) Sorbater (E 200, E 202 og E 203) og benzoater 
(E 210, E 211, E 212 og E 213) er i dag tillatt som 
tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til direktiv 
95/2/EF. Det er blitt foreslått å tillate en tilleggsbruk 
av disse tilsetningsstoffene som konserveringsmidler i 

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/69/EU

av 22. oktober 2010

om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (*)
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tangbaserte fiskeprodukterstatninger (kaviarerstatninger 
framstilt av tang) som garnering på diverse næringsmidler, 
for å hindre vekst av mugg og gjærsopp og dannelse av 
mykotoksiner. For disse saltene er det fastsatt et ADI 
på henholdsvis 0–25 mg/kg kroppsvekt og 0–5 mg/kg 
kroppsvekt. Selv i det verst tenkelige tilfellet med bruk 
av de høyeste tillatte konsentrasjonene antas inntaket å 
være svært lavt sammenlignet med ADI. Denne utvidede 
bruken innebærer ingen risiko for forbrukeren. Av hensyn 
til den teknologiske begrunnelsen og tatt i betraktning 
at dette nye produktet utgjør et nisjemarked, bør derfor 
sorbater og benzoater tillates brukt også i tangbaserte 
fiskeprodukterstatninger.

7) Det er søkt om bruk av sorbater (E 200, E 202 og E 203) 
og benzoater (E 210, E 211, E 212 og E 213) i fatøl som 
er tilsatt mer enn 0,5 % gjærbart sukker og/eller fruktjuice 
eller fruktkonsentrat, og som serveres direkte fra fat. Fat 
med slikt øl kan være koplet til ølkranen i lengre tid. 
Ettersom det ikke er mulig å kople fatet til kranen under 
sterile forhold, vil fatet kunne bli utsatt for mikrobiologisk 
forurensning. Dette er et problem for øl som fortsatt 
inneholder gjærbart sukker, da det kan føre til vekst av 
farlige mikroorganismer. Det er derfor nødvendig å bruke 
antimikrobielle stoffer i fatøl som er tilsatt gjærbart 
sukker og/eller fruktjuice eller fruktkonsentrat. Forbruket 
av slikt fruktøl på fat er fortsatt marginalt, og inntaket av 
sorbater og benzoater bør selv i det verst tenkelige tilfelle 
antas å være lavere enn ADI. Sorbater og benzoater bør 
derfor tillates brukt også i fatøl som inneholder mer enn 
0,5 % tilsatt gjærbart sukker og/eller tilsatt fruktjuice eller 
fruktkonsentrat.

8) For å hindre utvikling av mugg på sitrusfrukter er det 
tillatt å behandle dem med pesticider som imazalil og 
tiabendazol etter innhøsting. Sorbater (E 200, E 202 og 
E 203) kan helt eller delvis erstatte disse pesticidene 
til behandling av sitrusfrukter. Sorbater kan påføres 
overflaten av de uskrellede sitrusfruktene via ulike typer 
tillatt voks: bivoks, candelillavoks, karnaubavoks og 
skjellakk (henholdsvis E 901, E 902, E 903 og E 904). 
Forbrukerens eksponering for disse tilsetningsstoffene 
som følge av slik bruk utgjør ingen helserisiko. Denne 
tilleggsbruken bør derfor tillates.

9) Forbrukerne kan velge å supplere sitt inntak av visse 
næringsstoffer med kosttilskudd. For dette formål 
kan kosttilskudd, som definert i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/46/EF(4), tilsettes vitamin A og 
kombinasjoner av vitamin A og D. For å sikre trygg 
håndtering må vitamin A og kombinasjoner av vitamin 
A og D bearbeides til preparater som kan kreve høy 

(4) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51.

luftfuktighet og høy temperatur ved tilstedeværelse av 
stivelse og sukker. Slik bearbeiding kan virke stimulerende 
på utviklingen av mikroorganismer. For å hindre vekst av 
disse mikroorganismene bør det være tillatt at vitamin A 
og kombinasjoner av vitamin A og D tilsettes sorbater 
(E 200, E 202 og E 203) og benzoater (E 210, E 211, 
E 212 og E 213) når de brukes i kosttilskudd i tørr form.

10) Svoveldioksid og sulfitter (E 220, E 221, E 222, E 223, 
E 224, E 226, E 227 og E 228) er tilsetningsstoffer 
i næringmidler som er tillatt i henhold til direktiv  
95/2/EF, og de brukes hovedsakelig som antimikrobielle 
stoffer og til å bekjempe kjemisk nedbryting. Transport 
av frisk frukt, særlig sjøveien, har i dag blitt svært viktig. 
Slik transport kan ta flere uker. Bruk av svoveldioksid og 
sulfitter gjør det mulig å beskytte blåbær mot soppvekst. 
Tilleggsbruk av svoveldioksid og sulfitter bør tillates 
med sikte på å bidra til å beskytte friske blåbær mot 
soppvekst, tatt i betraktning at dette produktet trolig vil 
utgjøre et nisjemarked. Når det dessuten tas hensyn til den 
teknologiske begrunnelsen for å gi disse nye tillatelsene, 
behovet for å lette verdenshandelen og den ubetydelige 
innvirkning denne bruken vil ha på inntaket av svovel 
og sulfitt, bør svoveldioksid derfor tillates brukt også på 
blåbær, i de konsentrasjoner som er angitt i vedlegget til 
dette direktiv.

11) Ved framstilling av kanelstenger (utelukkende Cinna
momum ceylanicum) brukes fersk innerbark fra kanel-
treet. I produksjonsstaten utsettes barken for mikrobiell 
kontaminering og insektangrep, særlig under tropiske og 
fuktige klimatiske forhold. Utgassing med svoveldioksid 
er en hensiktsmessig behandling mot denne typen 
mikrobiell kontaminering og mot insektangrep. I 1994 
fastsatte SCF et ADI på 0–0,7 mg/kg kroppsvekt og 
konkluderte at bruken av svoveldioksid og andre stoffer 
til sulfittbehandling burde innskrenkes for å begrense 
forekomsten av alvorlige astmatiske reaksjoner. Selv om 
bruken av svoveldioksid og sulfitter bør begrenses, utgjør 
denne særlige bruken en ubetydelig andel av inntaket av 
disse stoffene. Tilleggsbruk av svoveldioksid og sulfitter 
(E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227 og 
E 228) bør derfor tillates i bare denne særskilte typen av 
kanel.

12) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «EFSA») har vurdert opplysninger om 
tryggheten ved bruk av nisin i ytterligere en nærings-
middel kategori av flytende egg, og om tryggheten ved 
nisin som er framstilt ved en endret produksjons prosess. 
I sin uttalelse av 26. januar 2006(5) bekreftet EFSA 
det tidligere fastsatte ADI på 0–0,13 mg/kg for nisin 
framstilt ved en ny produksjons- og ekstraksjonsprosess 
med gjæring av et sukkerbasert medium i stedet for et 
melke basert medium, som vanligvis brukes. I denne 

(5) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av nisin (E 234) som 
tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal (2006) 314, s. 1.
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uttalelsen bekreftet EFSA også at bruk av nisin i 
næringsmidler ikke forventes å medføre utvikling av 
antibiotikaresistens. Ifølge EFSA er det ikke rapportert 
om noen nisinresistente bakteriemutanter som viser 
kryssresistens mot terapeutiske antibiotika. Det antas 
at dette skyldes forskjeller i antimikrobiell virkemåte  
mellom terapeutiske antibiotika og nisin. EFSA 
bekreftet dessuten i sin uttalelse av 20. oktober 2006(6) 
at tilleggsbruk av nisin i pasteuriserte flytende egg 
under de tiltenkte bruksvilkårene (med en grenseverdi 
på 6,25 mg/l) ikke utgjør noe trygghetsproblem, og at 
denne tilleggsbruken er teknologisk velbegrunnet med 
tanke på å forlenge produktets holdbarhet og hindre vekst 
av sporedannende arter som kan føre til matforgiftning, 
f.eks. Bacillus cereus, som i noen tilfeller kan overleve 
pasteurisering. Denne nye bruken av nisin i pasteuriserte 
flytende egg bør derfor tillates.

13) Dimetyldikarbonat (DMDC, E 242) er et tilsetningsstoff 
for næringsmidler som er tillatt i henhold til direktiv 
95/2/EF, og som fungerer som konserveringsmiddel 
i alkoholfrie aromatiserte drikker, alkoholfri vin og 
flytende tekonsentrat. Beslutningen om å tillate dette 
tilsetningsstoffet bygget på en positiv uttalelse som SCF 
avga i 1990 og bekreftet i 1996. SCF var ikke i stand til 
å fastsette ADI, da DMDC raskt brytes ned til karbon- 
dioksid og metanol. I 2001 ble SCF anmodet om å 
undersøke tryggheten ved bruk av DMDC i vin. SCFs 
vurdering var da at dannelsen av metanol og andre 
reaksjonsprodukter, f.eks. metylkarbamat, ved bruk av 
DMDC til behandling av alkoholholdige drikker og 
vin, ligner den som oppstår i alkoholfrie drikker, og at 
metanol og metylkarbamat ikke ville utgjøre noen risiko 
selv ved stort forbruk av vin. Det er søkt om tillatelse 
til å bruke DMDC for å hindre bederving som følge av 
gjæring i uåpnede, ikke-sterile fylte flasker med eplesider, 
pæresider og fruktvin, vin med redusert alkoholinnhold, 
vinbaserte drikker og alle andre produkter som omfattes 
av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91(7). Det anses 
ikke at denne tilleggsbruken vil utgjøre noen risiko for 
forbrukeren. Bruk av DMDC kan dessuten bidra til å 
redusere eksponeringen for svoveldioksid. DMDC bør 
derfor tillates brukt også i eplesider, pæresider, fruktvin, 
vin med redusert alkoholinnhold, vinbaserte drikker 
og andre produkter som omfattes av forordning (EØF) 
nr. 1601/91.

14) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved bruk av 
ekstrakter av rosmarin som antioksidant i næringsmidler. 

(6) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, om tryggheten ved bruk av nisin som tilsetningsstoff i ytterligere en 
kategori av flytende egg, og om tryggheten ved bruk av nisin framstilt ved en 
endret produksjonsprosess, som tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA 
Journal (2006) 314b, s. 1.

(7) EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.

Ekstrakter av rosmarin utvinnes av Rosmarinus  
officinalis L. og inneholder flere forbindelser med 
antioksiderende virkning (hovedsakelig fenolsyrer, 
flavonoider, diterpenoider og triterpener). Selv om de 
toksikologiske dataene om ekstrakter av rosmarin ikke  
var tilstrekkelige til at EFSA kunne tallfeste ADI, 
fastslo EFSA i sin uttalelse av 7. mars 2008(8) at 
sikkerhetsmarginen var tilstrekkelig høy til å konkludere  
at eksponeringen gjennom kosten som følge av den fore-
slåtte bruken og de foreslåtte bruksmengdene, ikke utgjør 
noe trygghetsproblem. Ekstrakter av rosmarin kan derfor 
tillates dersom det foreligger en teknologisk begrunnelse 
for bruken av dem. De foreslåtte bruksområdene for 
ekstrakter av rosmarin som antioksidant bør derfor tillates, 
og ekstrakter av rosmarin bør tildeles E-nummer E 392.

15) Myse er et biprodukt ved framstilling av ost. Med 
henblikk på å sikre en tilstrekkelig proteinrik kost er det 
utviklet visse drikker som inneholder myseproteiner. 
For at proteinene skal kunne holdes i suspensjon under 
varmebehandlingen av slike drikker, må fosfatinnholdet 
være høyere enn for vanlige alkoholfrie aromatiserte 
drikker. Fosfater bør tillates i sportsdrikker som inneholder 
myseproteiner.

16) Bivoks (E 901) er i dag tillatt som overflate behandlings-
middel til småkaker med sjokoladeovertrekk. Denne 
tillatelsen omfatter ikke vaffelkjeks til iskrem som ikke 
har sjokoladeovertrekk. I tillegg til at bivoks kan betraktes 
som et alternativ til sjokolade i ferdigpakkede vaffelkjeks 
til iskrem, vil overflatebehandling med bivoks hindre at 
vann trenger inn i kjeksen, slik at den holder seg sprø 
og får lengre holdbarhet. Denne bruken anses derfor for 
å være teknologisk velbegrunnet. Følgelig bør bivoks 
tillates som overflatebehandlingsmiddel helt eller delvis 
som erstatning for sjokoladeovertrekk på ferdigpakkede 
vaffelkjeks som inneholder iskrem.

17) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved 
tilleggsbruk av bivoks som bærestoff for aromaer i 
alkoholfrie aromatiserte drikker. Selv om de tilgjengelige 
opplysningene om bivoks ikke var tilstrekkelige til å 
fastsette ADI, kom EFSA til den konklusjon at bivoks på 
grunn av sin gunstige toksikologiske profil ikke utgjør noe 
trygghetsproblem, verken med den nåværende bruken i 
næringsmidler eller med den foreslåtte utvidede bruken. 
Bivoks bør derfor tillates brukt også som bærestoff for 
aromaer i alkoholfrie aromatiserte drikker.

(8) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av ekstrakter av rosmarin 
som tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal (2008) 721, s. 1.
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18) Trietylsitrat (E 1505) er i dag i henhold til direktiv 
95/2/EF tillatt i EU som bærestoff for aromaer og i 
tørket eggehvite. ADI av stoffet ble i 1990 fastsatt av 
SCF til 0–20 mg/kg. Det er foreslått en utvidet bruk av 
trietylsitrat som overflatebehandlingsmiddel for tabletter 
med kosttilskudd. Trietylsitrat vil øke drasjélagets 
styrke og dermed beskytte tabletten mot omgivelsene og 
forlenge den tiden det tar for produktet å frigjøres. Selv 
i det verst tenkelige tilfellet er denne ytterligere kilden 
til inntak av trietylsitrat ubetydelig i forhold til samlet 
ADI (0,25 % av ADI). Tilleggsbruk av trietylsitrat som 
overflatebehandlingsmiddel for tabletter med kosttilskudd 
bør derfor tillates på EU-plan.

19) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved 
polyvinylalkohol (PVA) som filmdrasjeringsmiddel 
for kosttilskudd, og avga sin uttalelse 5. desember 
2005(9). EFSA konstaterte at bruk av PVA i 
overflatebehandlingsmidler for kosttilskudd i form av 
kapsler og tabletter ikke utgjør noe trygghetsproblem. 
EFSA anså at menneskers eventuelle eksponering for 
PVA under de tiltenkte bruksvilkårene kan forventes å 
være liten. Det viser seg at opptaket av PVA i kroppen er 
minimalt når stoffet inntas gjennom munnen. Ut fra det 
verst tenkelige tilfellet er grenseverdien fastsatt til 18 g/kg, 
som også har vært grunnlag for EFSAs risikovurdering. 
Fordi polyvinylalkohol har god klebeevne og gir et 
sterkt drasjélag, forventes dette nye tilsetningsstoffet å 
spille en teknologisk rolle som filmdrasjeringsmiddel for 
kosttilskudd, særlig når drasjélaget må være vanntett eller 
gi beskyttelse mot fuktighet. Denne bruken bør derfor 
tillates på EU-plan. Det nye tilsetningsstoffet bør tildeles 
E-nummer E 1203.

20) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved bruk 
av seks kategorier av polyetylenglykoler (PEG 400, 
PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 og PEG 8000) 
som filmdrasjeringsmidler for kosttilskuddsprodukter og 
avga sin uttalelse 28. november 2006(10). EFSA konstaterte 
at bruk av disse kategoriene av polyetylenglykol i 
filmdrasjeringsmidler for tabletter og kapsler med 
kosttilskudd, ikke utgjør noe trygghetsproblem under de 
tiltenkte bruksvilkårene. I sin risikovurdering tok EFSA 
også hensyn til at bruk av legemidler utgjør en ytterligere 
kilde til eksponering for disse polyetylenglykolene og 
anså at den allerede tillatte bruken av PEG 6000 som 

(9) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, 
aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt 
med næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av 
polyvinylalkohol som overflatebehandlingsmiddel for kosttilskudd, The 
EFSA Journal (2005) 294, s. 1.

(10) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av polyetylenglykol (PEG) som 
filmdrasjeringsmiddel til bruk i kosttilskuddsprodukter, The EFSA Journal 
(2006) 414, s. 1.

bærer for søtstoffer, og bruken av polyetylenglykoler 
i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
kan medføre bare en begrenset økning av inntaket. Denne 
nye bruken bør derfor tillates på EU-plan. På grunn av 
det begrensede inntaket av PEG 6000 som bærer for 
søtstoffer og fordi stoffet har en lignende toksikologisk 
profil som de øvrige kategoriene av polyetylenglykoler 
(det er fastsatt et tolerabelt daglig inntak (TDI) for de 
seks kategoriene av polyetylenglykoler som gruppe), 
bør de polyetylenglykolene som EFSA har vurdert, også 
tillates brukt som alternativer til PEG 6000 som bærere 
for søtstoffer. Alle disse polyetylenglykolene bør tildeles 
E-nummer E 1521.

21) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved 
bruk av kasjagummi som et nytt tilsetningsstoff som 
fungerer som gelerings- og fortykningsmiddel, og 
avga sin uttalelse 26. september 2006(11). EFSA anså 
at bruk av kasjagummi under de angitte vilkårene ikke 
utgjør noe trygghetsproblem. Selv om de tilgjengelige 
toksikologiske dataene om kasjagummi ifølge EFSA ikke 
var tilstrekkelige til å fastsette ADI, anså EFSA ikke at 
de eksisterende dataene ga grunn til bekymring. EFSA 
la særlig vekt på den lave spesifikke absorpsjonen av 
kasjagummi og det faktum at kasjagummi, dersom den 
skulle bli hydrolysert, vil brytes ned til forbindelser som 
vil bli opptatt gjennom de normale stoffskifteveiene. Bruk 
av kasjagummi er teknologisk velbegrunnet på grunn 
av dens synergivirkninger som geleringsmiddel når den 
tilsettes i andre typer gummi som brukes i næringsmidler. 
Disse bruksområdene bør derfor tillates på EU-plan, og 
kasjagummi bør tildeles E-nummer E 427.

22) EFSA har vurdert tryggheten ved neotam som 
smaksforsterker og avga sin uttalelse 27. september 
2007(12). EFSA konkluderte at neotam er uskadelig i 
forbindelse med den foreslåtte bruken som smaksforsterker, 
og fastsatte ADI til 0–2 mg/kg kroppsvekt. Neotam bør 
derfor tillates brukt som smaksforsterker.

23) EFSA har vurdert opplysninger om tryggheten ved bruk 
av L-cystein (E 920) i visse næringsmidler beregnet på 
spedbarn og småbarn. EFSA konkluderte i sin uttalelse 

(11) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om en søknad om bruk av kasja-
gummi som tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal (2006) 389, 
s. 1.

(12) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om neotam som søtstoff og smaks-
forsterker, The EFSA Journal (2007) 581, s. 1.
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av 26. september 2006(13) at den foreslåtte bruken av  
stoffet i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 
nærings midler beregnet på spedbarn og småbarn (særlig 
barnekjeks) ikke utgjør noen risiko. Kjeks til spedbarn 
og småbarn må ha en hensiktsmessig sammensetning, 
bl.a. et begrenset innhold av sukker og fett. Kjeks med 
lavt fettinnhold er imidlertid sprøere, noe som medfører 
kvelningsfare dersom kjeksen brekker i barnets munn. 
L-cystein brukes til å forbedre deigens egenskaper for å 
gi sluttproduktet en mer hensiktsmessig konsistens. Bruk 
av L-cystein i kjeks til spedbarn og småbarn bør derfor 
tillates på EU-plan.

24) EFSA har vurdert tryggheten ved bruk av et enzym-
preparat basert på trombin og fibrinogen fra storfe 
og/eller svin som tilsetningsstoff til rekonstituering 
av næringsmidler, og konkluderte i sin uttalelse av  
26. april 2005 at denne bruken av enzympreparatet ikke 
utgjør noen risiko når det framstilles som beskrevet i 
uttalelsen(14). I sin resolusjon av 19. mai 2010 om utkastet 
til kommisjonsdirektivet om endring av vedleggene til 
europaparlaments- og råds direktiv 95/2/EF om andre 
tilsetningsstoffer i nærings midler enn fargestoffer 
og søt stoffer, anså Europa parlamentet imidlertid at 
oppføring av dette enzympreparatet som tilsetningsstoff 
til rekonstituering av næringsmidler i vedlegg IV til 
direktiv 95/2/EF, ikke var forenlig med formålet med og 
innholdet i forordning (EF) nr. 1333/2008, da preparatet 
ikke oppfyller de alminnelige vilkårene i artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 1333/2008, særlig vilkåret i artikkel 6 
nr. 1 bokstav c).

25) Ved kommisjonsvedtak 2004/374/EC(15) ble det  
midler tidig forbudt å bringe i omsetning og importere 
minibegre med gelé som inneholder geleringsmidler 
framstilt av tang og visse typer gummi (E 400, E 401, 
E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, 
E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 og E 418), på grunn av 
kvelningsfaren forbundet med disse produktene. Direktiv 
95/2/EF ble endret i samsvar med dette ved europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF(16). Kommisjons-
vedtak 2004/374/EF bør derfor oppheves, ettersom 
bestemmelsene i vedtaket er blitt innarbeidet i direktiv 
95/2/EF.

26) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

(13) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, 
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av L-cystein i nærings-
midler beregnet på spedbarn og småbarn, The EFSA Journal (2006) 390, 
s. 1.

(14) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler, aromaer, tekniske 
hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
på anmodning fra Kommisjonen, om bruk av et enzympreparat basert 
på trombin og fibrinogen fra storfe og/eller svin som tilsetningsstoff til 
rekonstituering av næringsmidler, The EFSA Journal (2005) 214, s. 1.

(15) EUT L 118 av 23.4.2004, s. 70.
(16) EUT L 204 av 26.7.2006, s. 10.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II–VI til direktiv 95/2/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal senest 31. mars 2011 vedta og 
kunn gjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme artikkel 1 i dette direktiv. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra senest 1. april 2011.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Kommisjonsvedtak 2004/374/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

I vedlegg II–VI til direktiv 95/2/EF gjøres følgende endringer:

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Posten om «Ferdigpakkede tilberedninger av ferskt kvernet kjøtt» skal lyde:

«Ferdigpakkede tilberedninger av 
ferskt kvernet kjøtt

E 261 Kaliumacetat quantum satis»

E 262i Natriumacetat

E 262ii Natriumhydrogen acetat

E 300 Askorbinsyre

E 301 Natriumaskorbat

E 302 Kalsiumaskorbat

E 325 Natriumlaktat

E 326 Kaliumlaktat

E 330 Sitronsyre

E 331 Natriumsitrater

E 332 Kaliumsitrater

E 333 Kalsiumsitrater

b) Følgende post tilføyes til slutt i vedlegget:

«Ikke-aromatiserte fløteprodukter 
syrnet med levende mikroorganismer 
og erstatningsprodukter med et 
fettinnhold under 20 %

E 406 Agar quantum satis»

E 407 Karragenan

E 410 Johannesbrødkjernemel

E 412 Guarkjernemel

E 415 Xantangummi

E 440 Pektiner

E 460 Cellulose

E 466 Karboksymetylcellulose

E 471 Mono- og diglyserider av 
fettsyrer

E 1404 Oksidert stivelse

E 1410 Monostivelsesfosfat

E 1412 Distivelsesfosfat

E 1413 Fosfatert distivelses fosfat

E 1414 Acetylert distivelses fosfat

E 1420 Acetylert stivelse

E 1422 Acetylert distivelses-
adipat

E 1440 Hydroksypropylstivelse
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E 1442 Hydroksypropyl-
distivelsesfosfat

E 1450 Natriumoktenylsuksinat-
stivelse

E 1451 Acetylert oksidert stivelse

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Følgende poster tilføyes til slutt i del A:

«Tangbaserte fiskeprodukt-
erstatninger

1 000 500

Fatøl som inneholder mer 
enn 0,5 % tilsatt gjærbart 
sukker og/eller fruktjuice eller 
fruktkonsentrat

200 200 400

Uskrellede friske sitrusfrukter 
(bare overflatebehandling)

20

Kosttilskudd som definert i 
direktiv 2002/46/EF i tørr form 
som inneholder preparater av 
vitamin A og av kombinasjoner 
av vitamin A og D

1 000 i det 
konsumferdige 

produktet»

b) Følgende poster tilføyes til slutt i del B:

«Blåbær (bare Vaccinium corymbosum) 10

Kanel (bare Cinnamomum ceylanicum) 150»

c) I del C gjøres følgende endringer:

i) Posten om tilsetningsstoffet E 234 skal lyde:

«E 234 Nisin(*) Semule- og tapiokapudding og lignende 
produkter

3 mg/kg

Modnet ost og smelteost 12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

Pasteuriserte flytende egg (eggehvite, 
eggeplomme eller hele egg)

6,25 mg/l

(*) Dette stoffet kan forekomme i visse oster som følge av gjæringsprosessen.»

ii) Posten om tilsetningsstoffet E 242 skal lyde:

«E 242 Dimetyl-
dikarbonat

Alkoholfrie aromatiserte drikker

Alkoholfri vin

Flytende tekonsentrat

250 mg/l tilsatt mengde, 
ingen påviselige 

restmengder

Eplesider, pæresider, fruktviner

Vin med redusert alkoholinnhold

Vinbaserte drikker og produkter som omfattes 
av forordning (EØF) nr. 1601/91

250 mg/l tilsatt mengde, 
ingen påviselige 

restmengder»
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d) I del D innsettes følgende post etter posten om tilsetningsstoffet E 316:

«E 392 Ekstrakter av 
rosmarin

Vegetabilske oljer (unntatt jomfruoljer og 
olivenoljer) og fettstoffer med et innhold av 
flerumettede fettsyrer på over 15 vektprosent 
av det samlede fettsyreinnholdet, til bruk i 
ikke-varmebehandlede næringsmidler

30 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Fiskeoljer og algeolje 50 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Smult samt fett fra storfe, fjørfe, sau og svin
Fett og olje til yrkesmessig framstilling av 
varmebehandlede næringsmidler
Stekeolje og stekefett, unntatt olivenolje og 
olje av olivenpressrester
Snacks (basert på korn, poteter eller stivelse)

Sauser 100 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Fine bakervarer 200 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/
EF

400 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Dehydrerte poteter
Eggprodukter
Tyggegummi

200 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Melkepulver til bruk i salgsautomater
Smaksingredienser
Bearbeidede nøtter

200 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Suppe og buljong, dehydrert 50 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Dehydrert kjøtt 150 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Kjøtt- og fiskeprodukter, unntatt dehydrert 
kjøtt og tørket pølse

150 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)
uttrykt i forhold til 

fettmengden

Tørket pølse 100 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Aromaer 1 000 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)

Tørrmelk til framstilling av iskrem 30 mg/kg
(uttrykt som summen av 

karnosol og karnosinsyre)»
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3)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I posten om tilsetningsstoffene E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 og E 452 innsettes følgende rad 
etter raden for «Drikker av vegetabilske proteiner»:

«Sportsdrikker som inneholder myseproteiner 4 g/kg»

b) Følgende post innsettes før posten om tilsetningsstoffene E 432, E 433, E 434, E 435 og E 436:

«E 427 Kasjagummi Spiseis 2 500 mg/kg

Syrnede melkeprodukter unntatt 
ikke-aromatiserte melkeprodukter syrnet med 
levende mikroorganismer

Desserter basert på melkeprodukter og lignende 
produkter

Fyll, pynt og overtrekk til fine bakervarer og 
desserter

Smelteost

Sauser og salatdressinger

Suppe og buljong, dehydrert

Varmebehandlede kjøttprodukter 1 500 mg/kg»

c) I tredje kolonne i posten om E 901, E 902 og E 904 innsettes følgende strekpunkt under «Bare til overflate-
behandling av»:

«—  ferdigpakkede vaffelkjeks som inneholder 
iskrem (gjelder bare E 901)

quantum satis»

d) I tredje kolonne i posten om E 901, E 902 og E 904 innsettes følgende tekst under «Ferskener og ananas (bare 
overflatebehandling»:

«Aromaer i alkoholfrie aromatiserte drikker 
(gjelder bare E 901)

0,2 g/kg i den 
aromatiserte 

drikken»

e) Følgende post innsettes etter posten om tilsetningsstoffet E 959:

«E 961 Neotam Aromatiserte vannbaserte drikker med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

2 mg/l som 
smaksforsterker

Drikker på basis av melk og melkeprodukter 
eller fruktjuice med redusert energiinnhold eller 
uten tilsatt sukker

2 mg/l som 
smaksforsterker

«Snacks»: saltet og tørket spiseferdig snacks 
på basis av stivelse eller nøtter, ferdigpakket og 
med innhold av visse aromaer

2 mg/kg som 
smaksforsterker

Stivelsebaserte sukkervarer med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

3 mg/kg som 
smaksforsterker

Svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt 
sukker

3 mg/kg som 
smaksforsterker

Halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker 3 mg/kg som 
smaksforsterker

Tyggegummi med tilsatt sukker 3 mg/kg som 
smaksforsterker

Syltetøy, gelé og marmelade med redusert 
energiinnhold

2 mg/kg som 
smaksforsterker
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Sauser 2 mg/kg som 
smaksforsterker

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
i flytende form

2 mg/kg som 
smaksforsterker

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
i fast form

2 mg/kg som 
smaksforsterker

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
basert på vitaminer og/eller mineraler, i form av 
sirup eller i ikke-tyggbar form

2 mg/kg som 
smaksforsterker»

f)  Følgende post innsettes etter posten om tilsetningsstoffet E 1202:

«E 1203 Polyvinyl-
alkohol

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
i form av kapsler eller tabletter

18 g/kg»

g)  Etter posten om tilsetningsstoffet E 1202 skal posten om tilsetningsstoffet E 1505 lyde:

«E 1505 Trietylsitrat Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
i form av kapsler eller tabletter

3,5 g/kg

Tørket eggehvite quantum satis»

h)  Følgende post innsettes etter posten om tilsetningsstoffet E 1452:

«E 1521 Polyetylen-
glykol

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 
i form av kapsler eller tabletter

10 g/kg»

4)  I vedlegg V skal posten om tilsetningsstoffet «Polyetylenglykol 6000» lyde:

«E 1521 Polyetylenglykol Søtstoffer»

5)  I vedlegg VI del 3 innsettes følgende post etter posten om tilsetningsstoffet E 526:

«E 920 L-cystein Kjeks beregnet på spedbarn og småbarn 1 g/kg»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2009

av 28. oktober 2009

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse 
vedlegg I, III, IV og V til den tekniske utvikling (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 
artikkel 31 nr. 1 og 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003
kan en gjødsel som tilhører en gjødseltype oppført i
vedlegg I til nevnte forordning og som oppfyller vilkårene 
fastsatt der, betegnes som «EF-gjødsel».

2) Delvis oppløst råfosfat er en gjødseltype som inneholder
hovednæringsstoffer og er oppført i vedlegg I til
forordning (EF) nr. 2003/2003. I henhold til artikkel 16
i nevnte forordning er det tillatt å tilsette sekundære
næringsstoffer til alle gjødseltyper som inneholder
hovednæringsstoffer. Minsteinnholdet av fosforpentoksid
som er fastsatt for den eksisterende gjødseltypen delvis
oppløst fosfat, er imidlertid for høyt til at det kan tilsettes
sekundære næringsstoffer. Det bør derfor innføres en
ny gjødseltype slik at det blir mulig å markedsføre
blandinger av delvis oppløst råfosfat og det sekundære
næringsstoffet magnesium som «EF-gjødsel».

3) Magnesiumsulfat eller magnesiumoksid tilsettes malt
råfosfat for å motvirke fosfat- og magnesiummangel i
visse typer landbruksjord. Den delvise løseligheten gjør
at fosfat og magnesium raskt tas opp av vekstene over
et kort tidsrom, mens de uløselige bestanddelene gir
en langsommere, men mer varig, tilførsel av fosfat og
magnesium. Både fosfat og magnesium bør forekomme
i en enkelt gjødseltype, av hensyn til gårdbrukere.

4) Magnesiumsulfat er en gjødseltype som inneholder
sekundære næringsstoffer og er oppført i vedlegg I
til forordning (EF) nr. 2003/2003. I henhold til
artikkel 20 i nevnte forordning er det tillatt å tilsette
mikronæringsstoffer til alle gjødseltyper som inneholder
sekundære næringsstoffer. Minsteinnholdet av
svoveltrioksid og magnesiumoksid som er fastsatt for den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 29.10.2009, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 10.

(1) EFT L 304 av 21.11.2003, s. 1.

eksisterende gjødseltypen magnesiumsulfat, er imidlertid 
for høyt til at det kan tilsettes mikronæringsstoffer. 
Bruken av mikronæringsstoffer har økt på grunn av 
økt interesse for balansert gjødsling av planter. En 
blanding av magnesiumsulfat og mikronæringsstoffer 
ville gjøre det enklere for gårdbrukere å bruke slike 
mikronæringsstoffer. Gjødseltypen magnesiumsulfat bør 
derfor revideres, slik at blandinger av magnesiumsulfat 
og mikronæringsstoffer kan markedsføres som «EF-
gjødsel».

5) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 2003/2003
inneholder tekniske bestemmelser om kontroll av
ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold. Det
bør presiseres at analysemetodene kan brukes for de
ulike formene for ammoniumnitratgjødsel (prillet eller
granulert). I beskrivelsene av analysemetodene benyttes
dessuten foreldede enheter for trykk i stedet for SI-
enhetene som anvendes for tiden.

6) I henhold til artikkel 29 nr. 2 til forordning (EF)
nr. 2003/2003 skal kontroller av EF-gjødsel som
tilhører gjødseltypene oppført i vedlegg I til nevnte
forordning, utføres i samsvar med metodene beskrevet i
forordningens vedlegg III og IV. Ettersom disse metodene 
ikke er internasjonalt anerkjent, fikk Den europeiske
standardiseringsorganisasjon (CEN) i oppdrag å
utvikle tilsvarende EN-standarder som erstatning for de
eksisterende metodene.

7) CEN-mandat M/335 om modernisering av analyse-
metoder for gjødsel og kalkingsmidler har hittil ført
til at 20 EN-standarder er blitt utarbeidet, og disse bør
innføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003.
Noen av disse standardene bør erstatte eksisterende
analysemetoder, mens andre er nye.

8) Validerte metoder som offentliggjøres som EN- 
standarder, omfatter normalt et ringforsøk (undersøkelse
foretatt ved flere laboratorier) for å kontrollere analyse-
metodenes reproduserbarhet mellom forskjellige
laboratorier. En foreløpig vurdering av metodene som
skulle inngå i mandatet, viste imidlertid at enkelte av
dem sjelden brukes. I dette tilfellet ble en redaksjonell
omarbeiding ansett å være tilstrekkelig, og ringforsøk
ble ikke ansett som nødvendig. Det bør derfor skjelnes
mellom validerte EN-standarder og metoder som ikke
er validert, for å gjøre det lettere å identifisere EN-
standardene som har gjennomgått en undersøkelse ved
flere laboratorier, slik at kontrollører mottar korrekte
opplysninger om EN-standardenes statistiske pålitelighet.

2015/EØS/64/13
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9) For å forenkle lovgivningen og lette framtidige endringer 
av den, bør hele teksten til standardene i vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 2003/2003 erstattes med henvisninger 
til EN-standardene som CEN skal offentliggjøre.

10) I henhold til artikkel 30 i forordning (EF) nr. 2003/2003 
skal laboratorier som analyserer gjødselprøver i 
forbindelse med offentlig kontroll, ha kompetanse til dette 
og være godkjent av en medlemsstat. Disse godkjente 
laboratoriene må overholde standardene for akkreditering 
nevnt i avsnitt B i vedlegg V. Ettersom akkreditering har 
vist seg i praksis å ta lengre tid enn opprinnelig antatt, 
bør vedlegg V endres for å sikre effektive kontrolltiltak 
ved at medlemsstatene kan godkjenne laboratorier som 
har kompetanse til å utføre offentlige kontroller, men som 
ennå ikke er akkreditert.

11) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning 
(EF) nr. 2003/2003 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning.

2. Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

3. Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg III til denne 
forordning.

4. Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg IV til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

________
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VEDLEGG II

I avsnitt 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer:

1. I metode 2 skal nr. 6.2 lyde:

«6.2. Partikler mindre enn 0,5 mm fjernes ved hjelp av sikten (5.4). En porsjon på ca. 50 g veies opp med en 
nøyaktighet på 0,01 g i et begerglass (5.2). Tilsett så mye gassolje (4) at prillene eller granulene er helt dekket. 
Rør om forsiktig for å sikre at overflaten på alle kornene blir fullstendig fuktet. Dekk begerglasset med et 
urglass, og la det stå en time ved 25 (± 2) °C.»

2. I metode 3 skal nr. 4.3.5 lyde:

 «4.3.5. Dreschelflaske D, som skal holde tilbake eventuell meddestillert syre.»

3. I metode 3 skal nr. 5.2 første ledd lyde:

 «Ha analyseprøven i reaksjonskolbe B. Tilsett 100 ml H2SO4 (3.2). Prillene eller granulene vil løse seg opp i løpet 
av ca. 10 minutter ved romtemperatur. Apparatet monteres som vist på figuren: absorpsjonsrøret (A) forbindes i 
den ene enden med nitrogenkilden (4.2) via en hydraulisk lås som inneholder et trykk på 667-800 Pa, og i den 
andre enden med tilførselsrøret som stikker ned i reaksjonskolben. Installer Vigreux-fraksjoneringskolonnen 
(C′) og kjøleapparatet (C) med tilførsel av kjølevann. Reguler nitrogenmengden slik at løsningen får en moderat 
gjennomstrømning. Bring løsningen til kokepunktet, og varm den videre i to minutter. Etter dette skulle det ikke 
utvikles flere bobler. Dersom det fortsatt utvikles bobler skal oppvarmingen fortsette i 30 minutter. Avkjøl løsningen 
i minst 20 minutter, med fortsatt nitrogenstrøm.»

_______
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VEDLEGG III

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer:

1. Metode 1 skal lyde:

«Metode 1

Tilberedning av analyseprøve

EN 1482-2: Gjødsel og kalkingsmidler — Prøvetaking og tillaging av prøver — Del 2: Tillaging av prøver»

2. I metode 2 gjøres følgende endringer:

a) Metode 2.1 skal lyde:

«Metode 2.1

Bestemmelse av ammoniumnitrogen

EN 15475: Gjødsel — Bestemmelse av ammoniakknitrogen

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

b) Metode 2.2.1 skal lyde:

«Metode 2.2.1

Bestemmelse av nitrat- og ammoniumnitrogen ifølge Ulsch

EN 15558: Gjødsel — Bestemmelse av salpetersyre og ammoniakknitrogen etter Ulsch

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»

c) Metode 2.2.2 skal lyde:

«Metode 2.2.2

Bestemmelse av nitrat- og ammoniumnitrogen ifølge Arnd

EN 15559: Gjødsel — Bestemmelse av salpeter og ammoniakknitrogen etter Arnd

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»

d) Metode 2.2.3 skal lyde:

«Metode 2.2.3

Bestemmelse av nitrat- og ammoniumnitrogen ifølge Devarda

EN 15476: Gjødsel — Bestemmelse av salpeter og ammoniakknitrogen i henhold til Devarda

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

e) Metode 2.3.1 skal lyde:

«Metode 2.3.1

Bestemmelse av totalt nitrogen i nitratfritt kalsiumcyanamid

EN 15560: Gjødsel — Måling av totalnitrogen i nitratfritt kalsiumcyanamid

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»

f) Metode 2.3.2 skal lyde:

«Metode 2.3.2

Bestemmelse av totalt nitrogen i nitratholdig kalsiumcyanamid

EN 15561: Gjødsel — Måling av totalnitrogen i kalsiumcyanamid som inneholder nitrat

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»



22.10.2015 Nr. 64/259EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

g) Metode 2.3.3 skal lyde:

«Metode 2.3.3

Bestemmelse av totalt nitrogen i urea

EN 15478: Gjødsel — Bestemmelse av det totale nitrogeninnholdet i urea

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

h) Metode 2.4 skal lyde:

«Metode 2.4

Bestemmelse av cyanamidnitrogen

EN 15562: Gjødsel — Bestemmelse av cyanamidnitrogen

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»

i) Metode 2.5 skal lyde:

«Metode 2.5

Spektrofotometrisk bestemmelse av biuret i urea

 EN 15479: Gjødsel — Spektrofotometrisk bestemmelse av biuret i urea

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

j) Metode 2.6.1 skal lyde:

«Metode 2.6.1

Bestemmelse av nitrogeninnholdet i forskjellige samtidig tilstedeværende nitrogenforbindelser i gjødsel 
som inneholder nitrogen i form av nitrat-, ammonium-, urea- og cyanamidnitrogen

EN 15604: Gjødsel — Måling av ulike former av nitrogen i den samme prøven inneholdende nitrogen som 
nitrat-, ammonium-, urea- og cyanamid-nitrogen

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.»

3. Metode 4.1 skal lyde:

«Metode 4.1

Bestemmelse av innholdet av vannløselig kalium

EN 15477: Gjødsel — Bestemmelse av innhold av vannløselig kalium

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

4. Følgende metoder skal tilføyes:

«Metode 11

Kelatdannere

Metode 11.1

Bestemmelse av innholdet av kelaterte mikronæringsstoffer og den kelaterte andelen av mikronæringsstoffer

EN 13366: Gjødsel — Behandling med en kationebytter for bestemmelse av innholdet av chelaterte mikro-
næringsstoffer og den chelaterte andelen av mikronæringsstoff

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 11.2

Bestemmelse av EDTA, HEDTA og DTPA

EN 13368-1: Gjødsel — Bestemmelse av chelaterende stoffer i gjødsel ved ionekromatogrofi — Del 1: EDTA, 
HEDTA og DTPA

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 11.3

Bestemmelse av jern kelatert med o,o-EDDHA og o,o-EDDHMA

EN 13368-2: 2007 Gjødsel — Bestemmelse av kjelaterende reagenser i gjødsel ved bruk av kromatografi. Del 2: 
Bestemmelse av Fe kjelatert ved o,o-EDDHA og o,o-EDDHMA ved bruk av ioneparkromatografi.

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.
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Metode 11.4

Bestemmelse av jern kelatert med EDDHSA

EN 15451: Gjødsel — Bestemmelse av kjelaterende reagenser – Bestemmelse av jern kjelatisert ved hjelp av 
EDDHSA ved ioneparkromatografi

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 11.5

Bestemmelse av jern kelatert med o,p-EDDHSA

EN 15452: Gjødsel— Bestemmelse av kjelatiserende reagenser – Bestemmelse av jern kjelatisert ved hjelp av 
o,p-EDDHA ved reversert fase-HPLC

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 12

Nitrifikasjons- og ureasehemmere

Metode 12.1

Bestemmelse av dicyandiamid

EN 15360: Gjødsel — Måling av dicyandiamid – Metode ved bruk av høyoppløselig væskekromatografi (HPLC)

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 12.2

Bestemmelse av NBPT

EN 15688: Gjødsel — Måling av ureaseinhibitor N-(n-butyl)thiofosfortriamid (NBPT) ved bruk av høyoppløselig 
væskekromatografi (HPLC)

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.

Metode 13

Tungmetaller

Metode 13.1

Bestemmelse av kadmiuminnholdet

EN 14888: Gjødsel og kalkningsmidler  — Bestemmelse av kadmiuminnhold

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»

_________
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VEDLEGG IV

Avsnitt B i vedlegg V til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal lyde:

«B. KRAV I FORBINDELSE MED GODKJENNING AV LABORATORIER SOM HAR KOMPETANSE 
TIL Å YTE DE NØDVENDIGE TJENESTER FOR Å KONTROLLERE AT EF-GJØDSEL 
OPPFYLLER KRAVENE I DENNE FORORDNING OG DENS VEDLEGG 

1. Standard som gjelder for laboratoriene:

– Laboratorier som er akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025   Generelle krav til prøvings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetanse, for minst én av metodene i vedlegg III eller IV.

– Fram til 18. november 2014, laboratorier som ennå ikke er akkreditert, forutsatt at laboratoriet:

– viser at det har iverksatt og er i gang med å utarbeide nødvendige framgangsmåter i samsvar med EN 
ISO/IEC 17025 for én eller flere av metodene i vedlegg III eller IV, og

– dokumenterer overfor vedkommende myndighet at det deltar i ringforsøk med flere laboratorier, med 
gode resultater.

2. Standard som gjelder for akkrediteringsorganene:

 EN ISO/IEC 17011: Samsvarsvurdering: Generelle krav til akkrediteringsorganer i forbindelse med 
akkreditering av organer for samsvarsvurdering.»

___________________
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2015/EØS/64/14

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions  
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer 
som trafikkerer Fellesskapet(1), særlig artikkel 8 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Av hensyn til trafikksikkerhet, miljøvern og rettferdig 
konkurranse er det viktig å sikre at nyttekjøretøyer i drift 
vedlikeholdes og kontrolleres på en tilfredsstillende måte, 
slik at kjøretøyenes trafikksikkerhetsegenskaper opprett-
holdes når de trafikkerer Unionen.

2) De standarder og metoder som er fastsatt i direktiv 
2000/30/EF, bør tilpasses den tekniske utvikling, for å 
forbedre utekontrollen i Den europeiske union.

3) For å redusere kostnadene og forsinkelsene for førere og 
operatører mest mulig bør kontrollene ikke ta uforholds-
messig lang tid.

4) For å sikre sammenheng mellom hvert kontrollert kjøre-
tøys prøvingsresultater, mangler og særlige egenskaper 
bør det utstedes en mer detaljert og standardisert kontroll-
rapport som omhandlet i artikkel 5 nr. 1.

5) De tekniske kravene varierer etter kjøretøygruppe, som 
definert i regelverket for typegodkjenning(2). Kontrollrap-
porten bør derfor endres for å gjenspeile disse kjøretøy-
gruppene.

6) For å gjøre identifikasjonen av kjøretøyer mer pålitelig 
bør kontrollrapporten, foruten kjøretøyets registrerings-
nummer, inneholde kjøretøyets understellsnummer 
(VIN).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 8.7.2010, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 15.

(1) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 1.
(2) Vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 

2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1).

7) For å lette registreringen av de manglene som inspektø-
rene påviser, bør kontrollrapporten på baksiden inneholde 
en fullstendig liste over de punktene som skal kontrolle-
res.

8) For ytterligere å forbedre utekontrollene på bakgrunn av 
den tekniske utvikling bør det innføres kontrollmetoder 
for hvert av punktene oppført i vedlegg II.

9) I tillegg til de punktene som gjelder sikkerhet og miljø-
vern, skal kontrollen omfatte identifikasjon av kjøretøyet 
for å sikre at de riktige kontroller og standarder anvendes, 
for å kunne registrere resultatene av kontrollen og for å 
kunne håndheve andre regelverkskrav.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med utta-
lelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktivet om teknisk kontroll av motorvogner og deres 
tilhengere, nedsatt ved artikkel 7 i direktiv 2009/40/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 2000/30/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2012 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/47/EU

av 5. juli 2010

om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av 
nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet (*)
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5 juli 2010.

     
 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til direktiv 2000/30/EF gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I skal lyde:
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«VEDLEGG I

(forside)

MØNSTER FOR RAPPORT FRA UTEKONTROLL MED EN LISTE OVER KONTROLLPUNKTER

1. Kontrollsted  ...............................................................................................................................................................

2. Dato  ............................................................................................................................................................................

3. Tid  ..............................................................................................................................................................................

4. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstaver og registreringsnummer  .....................................................................................

5. Kjøretøyets understellsnummer (VIN)  ......................................................................................................................

6. Kjøretøygruppe:

a) □ N2(a) (3,5-12 t) e) □ M2(a) (> 9 seter(b) opptil 5 t)

b) □ N3(a) (over 12 t) f) □ M3(a) (> 9 seter(b) over 5 t)

c) □ O3(a) (3,5-10 t) g) □ Annen kjøretøygruppe (artikkel 1nr. 3)

d) □ O4(a) (over 10 t)

7. Foretak som utfører transporten

 a) Navn og adresse  .....................................................................................................................................................

 . ...................................................................................................................................................................................

 b) Nummer på fellesskapslisensen(c) (forordning (EF) nr. 1072/2009)  ......................................................................

8. Nasjonalitet (fører)  .....................................................................................................................................................

9. Førerens navn  .............................................................................................................................................................

10. Liste over kontrollpunkter ............................................................................................................................................

Kontrollert(d) Ikke kontrollert Ikke godkjent(e)

0) Identifikasjon(f) □ □ □
1) Bremseanlegg □ □ □
2) Styring(f) □ □ □
3) Sikt(f) □ □ □
4) Belysningsutstyr og elektrisk anlegg(f) □ □ □
5) Aksler, hjul, dekk, fjæring(f) □ □ □
6) Understell og understellsutstyr(f) □ □ □
7) Annet utstyr, herunder fartsskriver(f) og hastighetsbegrenser □ □ □
8) Ulemper, herunder utslipp og spill av drivstoff og/eller olje □ □ □

11. Resultat av kontrollen:

 Forbud mot å bruke kjøretøyet, som har alvorlige mangler □
12. Annet/merknader:  ........................................................................................................................................................

13.  Myndighet/tjenestemann eller inspektør som har utført kontrollen

 Underskrift:

  Myndighet/tjenestemann eller inspektør som har utført kontrollen Fører

  ...............................................................................               ............................................................

Merknader:

(a) Kjøretøygruppe i henhold til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1).
(b) Antall seter inkludert førersetet (punkt S.1 i vognkortet).
(c) Dersom det foreligger.
(d) «Kontrollert»: Minst ett eller flere kontrollpunkter oppført i vedlegg II til direktiv 2009/40/EF, som endret ved direktiv 2010/48/

EU, i denne gruppen er blitt kontrollert.
(e) Mangler: Se baksiden.
(f) Kontrollmetoder og retningslinjer for vurdering av mangler i henhold til vedlegg II i direktiv 2009/40/EF, som endret ved direk-

tiv 2010/48/EU.
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0. IDENTIFIKASJON AV 
KJØRETØYET

0.1. Kjennemerker
0.2. Kjøretøyets understells-

nummer/serienummer
1. BREMSEANLEGG
1.1. Mekanisk tilstand og 

virkemåte
1.1.1. Driftsbremsens pedalfeste
1.1.2. Bremsepedalens tilstand 

og betjeningsinnretnin-
gens vandring

1.1.3. Vakuumpumpe eller kom-
pressor og beholdere

1.1.4. Manometer eller indikator 
for lavt trykk

1.1.5. Håndbetjent bremseventil
1.1.6. Parkeringsbrems, betje-

ningsarm, låseinnretning
1.1.7. Bremseventiler (fotven-

tiler, avlastningsventiler, 
turtallsregulatorer)

1.1.8. Koplinger for tilhenger-
bremser (elektriske og 
pneumatiske)

1.1.9. Akkumulator, trykkluftbe-
holder

1.1.10. Bremsekraftforsterker, 
hovedsylinder (hydrau-
liske anlegg)

1.1.11. Bremserør
1.1.12. Bremseslanger
1.1.13. Bremsebelegg og bremse-

klosser
1.1.14. Bremsetromler, bremse-

skiver
1.1.15. Bremsekabler, stag, armer, 

forbindelsesledd
1.1.16. Bremsesylindre (herunder 

fjærbremser og hydrau-
liske sylindre)

1.1.17. Lastavhengig bremsekraft-
regulator

1.1.18. Bremsejusteringsinnret-
ninger og -indikatorer

1.1.19. Mellomakselbremsean-
legg (dersom montert eller 
påkrevd)

1.1.20. Automatisk aktivering av 
tilhengerbremser

1.1.21. Hele bremseanlegget
1.1.22. Prøveforbindelser
1.2. Driftsbremsens ytelse og 

virkning
1.2.1. Ytelse
1.2.2. Bremsevirkning
1.3. Nødbremsens ytelse og 

virkning
1.3.1. Ytelse
1.3.2. Bremsevirkning
1.4. Parkeringsbremsens ytelse 

og virkning
1.4.1. Ytelse
1.4.2. Bremsevirkning
1.5. Mellomakselbremseanleg-

gets ytelse
1.6. Blokkeringsfrie bremser

2. STYRING
2.1. Mekanisk tilstand
2.1.1. Styreinnretningens tilstand
2.1.2. Festing av snekkehuset
2.1.3. Overføringsinnretningens 

tilstand
2.1.4. Overføringsinnretningens 

virkemåte
2.1.5. Servostyring
2.2. Ratt og rattstamme
2.2.1. Rattets tilstand
2.2.2. Rattstamme
2.3. Dødgang
2.4. Hjulinnstilling
2.5. Svingskive på tilhenge-

rens styrende aksel
3. SIKT
3.1. Synsfelt
3.2. Vinduenes tilstand
3.3. Speil
3.4. Vindusviskere
3.5. Vindusspylere
3.6. Avduggingsanlegg
4. LYKTER, REFLEKS-

INNRETNINGER OG 
ELEKTRISK UTSTYR

4.1. Frontlykter
4.1.1. Tilstand og virkemåte
4.1.2. Innstilling
4.1.3. Brytere
4.1.4. Samsvar med kravene
4.1.5. Reguleringsinnretninger
4.1.6. Innretning for rengjøring 

av frontlykter
4.2. Lykter for markeringslys 

foran og bak, lykter for si-
demarkeringslys og lykter 
for toppmarkeringslys

4.2.1. Tilstand og virkemåte
4.2.2. Brytere
4.2.3. Samsvar med kravene
4.3. Lykter for stopplys
4.3.1. Tilstand og virkemåte
4.3.2. Brytere
4.3.3. Samsvar med kravene
4.4. Lykter for retningslys og 

lykter for nødsignallys
4.4.1. Tilstand og virkemåte
4.4.2. Brytere
4.4.3. Samsvar med kravene
4.4.4. Blinkfrekvens
4.5. Lykter for tåkelys foran og 

bak
4.5.1. Tilstand og virkemåte
4.5.2. Innstilling
4.5.3. Brytere
4.5.4. Samsvar med kravene

4.6. Lykter for ryggelys
4.6.1. Tilstand og virkemåte
4.6.2. Brytere
4.6.3. Samsvar med kravene
4.7. Lykter for kjennemerke 

bak
4.7.1. Tilstand og virkemåte
4.7.2. Samsvar med kravene
4.8. Refleksinnretninger, syn-

lighetsmerking og kjen-
nemerker bak

4.8.1. Tilstand
4.8.2. Samsvar med kravene
4.9. Kontrollinnretninger for 

belysningsutstyr
4.9.1. Tilstand og virkemåte
4.9.2. Samsvar med kravene
4.10. Elektriske forbindelser 

mellom trekkvogn og 
tilhenger eller semitrailer

4.11. Elektrisk ledningsnett
4.12. Ikke-obligatoriske lykter 

og reflektorer
4.13. Batteri
5. AKSLER, HJUL, DEKK 

OG FJÆRING
5.1. Aksler
5.1.1. Aksler
5.1.2. Akseltapper
5.1.3. Hjullager
5.2. Hjul og dekk
5.2.1. Hjulnav
5.2.2. Hjul
5.2.3. Dekk
5.3. Fjæringssystem
5.3.1. Fjærer og stabilisator
5.3.2. Støtdempere
5.3.3. Kardangrør, radiusarmer, 

gaffelarmer og opphengs-
armer

5.3.4. Avfjæringsledd
5.3.5. Luftfjæring
6. UNDERSTELL OG UN-

DERSTELLSUTSTYR
6.1. Understell eller ramme og 

utstyr
6.1.1. Alminnelig tilstand
6.1.2. Eksosrør og lyddempere
6.1.3. Drivstofftank og –rør 

(herunder system for opp-
varming av drivstofftank 
og -rør)

6.1.4. Støtfangere, sidevern og 
underkjøringshinder bak

6.1.5. Reservehjulsholder
6.1.6. Koplings- og slepeinnret-

ninger
6.1.7. Kraftoverføring
6.1.8. Motoroppheng

6.1.9. Motorytelse
6.2. Førerhus og karosseri
6.2.1. Tilstand
6.2.2. Feste
6.2.3. Dører og lukkemekanis-

mer
6.2.4. Gulv
6.2.5. Førersete
6.2.6. Andre seter
6.2.7. Betjeningsinnretninger
6.2.8. Stigtrinn
6.2.9. Annet innvendig og utven-

dig tilbehør og utstyr
6.2.10. Skvettskjermer (vinger), 

skvettskjerminnretninger
7. ANNET UTSTYR
7.1. Bilbelter/spenner
7.1.1. Monteringssikkerhet
7.1.2. Tilstand
7.1.3. Kraftbegrenser for bilbelte
7.1.4. Bilbeltestrammere
7.1.5. Kollisjonspute
7.1.6. SRS-systemer
7.2. Brannslokkingsapparat
7.3. Låser og tyverisikring
7.4. Varseltrekant
7.5. Førstehjelpsskrin
7.6. Stoppekloss(er) til hjul
7.7. Signalhorn
7.8. Hastighetsmåler
7.9. Fartsskriver
7.10. Hastighetsbegrenser
7.11. Kilometerteller
7.12. Elektronisk stabilitetskon-

troll (ESC)
8. STØY
8.1.8.1 Støydempingsanlegg
8.2. Eksosutslipp
8.2.1. Utslipp fra bensinmotorer
8.2.1.1. Utstyr for reduksjon av 

eksosutslipp
8.2.1.2. Gassutslipp
8.2.2. Utslipp fra dieselmotorer
8.2.2.1. Utstyr for reduksjon av 

eksosutslipp
8.2.2.2. Opasitet
8.3. Demping av elektromag-

netisk interferens
8.4. Andre punkter knyttet til 

miljøet
8.4.1. Synlig røyk
8.4.2. Væskelekkasjer»

(bakside)
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2. Vedlegg II skal lyde:
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«VEDLEGG II

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING

2. KRAV TIL KONTROLL

1. Bremseanlegg

8. Ulemper

1.  INNLEDNING

I dette vedlegg fastsettes regler for prøving og/eller kontroll av bremseanlegg og eksosutslipp ved utekontroller. Det 
er ikke obligatorisk å bruke utstyr ved utekontroller. Det vil imidlertid øke kvaliteten på kontrollene, og anbefales 
dersom det er mulig.

Punkter som kan kontrolleres bare ved hjelp av utstyr, er merket med (E).

Dersom en kontrollmetode er angitt som visuell kontroll, betyr det at inspektøren, i tillegg til å se på de aktuelle kon-
trollpunktene, også skal ta på dem, vurdere støy eller benytte en annen egnet framgangsmåte for kontroll uten å bruke 
verktøy.

2. KRAV TIL KONTROLL

Utekontroller kan omfatte de punkter og metoder som er oppført nedenfor. Mangler er eksempler på feil som kan opp-
dages.

Punkt Metode Mangler

1. BREMSEANLEGG

1.1. Mekanisk tilstand og virkemåte

1.1.1. Drifts bremsens 
pedalfeste

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

Merknad: Kjøretøyer med servobrems 
bør kontrol leres med motoren slått av.

a) Pedalfeste for stramt.

b) For stor slitasje eller klaring.

1.1.2. Bremse pedalens 
tilstand og 
betjenings-
innretning ens 
vandring

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

Merknad: Kjøretøyer med servobrems 
bør kontrolle res med motoren slått av.

a)  For stor eller for liten uutnyttet 
vandring.

b) Bremsebetjenings innretningen 
slipper ikke som den skal.

c) Det sklihindrende belegget på 
bremse pedalen mangler, sitter løst 
eller er slitt.

1.1.3. Vakuum pumpe 
eller kompressor og 
beholdere

Visuell kontroll av delene ved normalt 
driftstrykk. Kontroller hvor lang tid 
det tar for vakuum eller lufttrykk 
å nå et sikkert driftstrykk samt 
virkemåten til varslingsinnretningen, 
flerkretsbeskyttelses ventilen og 
trykkavlast ningsventilen.

a)  Utilstrekkelig trykk/vakuum til å 
aktivere bremsen minst to ganger 
etter at varselsignalet er utløst (eller 
manometeret varsler fare).

b) Den tid som trengs for å øke trykk/
vakuum til et sikkert driftsnivå, er 
ikke i samsvar med kravene(a).
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c) Flerkretsbeskyttel sesventilen eller 
trykk avlastningsventilen virker 
ikke.

d) Luftlekkasje fører til merkbart 
trykkfall eller hørbar 
luftutstrømning.

e) Utvendig skade innvir ker trolig på 
bremse anleggets virkemåte.

1.1.4. Manometer eller 
indikator for lavt 
trykk

Funksjonskontroll Manometer eller indikator virker dårlig 
eller er defekt.

1.1.5. Håndbetjent 
bremseventil

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Betjeningsinnretning sprukket, 
skadet eller svært slitt.

b) Betjeningsinnretning utilstrekkelig 
festet på ventil eller ventil 
utilstrekkelig festet.

c) Løse forbindelser eller lekkasjer i 
anlegget.

d) Funksjonssvikt.

1.1.6. Parkerings brems, 
betje ningsarm, 
låseinnret ning

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Utilstrekkelig låsing.

b) For stor slitasje på betjeningsarmens 
feste eller i låsemekanismen.

c) For stor vandring på 
betjeningsarmen tyder på feil 
justering.

d) Betjeningsinnretning mangler, er 
skadet eller virker ikke.

e) Feil virkemåte, varslingsindikator 
viser funksjonssvikt.

1.1.7. Bremseven tiler 
(fotven tiler, avlast-
ningsventil er, 
turtalls regulatorer)

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Ventil skadet eller for stor 
luftlekkasje.

b) For stort oljeutslipp fra 
kompressoren.

c) Ventil utilstrekkelig festet eller 
feilmontert.

d) Utslipp eller lekkasje av hydraulisk 
væske.

1.1.8. Koplinger for 
tilhenger bremser 
(elektriske og 
pneuma tiske)

Kople fra og til alle 
bremseanleggskoplinger mellom 
trekkvogn og tilhenger.

a) Kopling eller selv lukkende ventil 
defekt.

b) Kopling eller ventil utilstrekkelig 
festet eller feilmontert.

c) For store lekkasjer.

d) Feilkoplet eller ikke tilkoplet på rett 
sted.

e) Virker ikke som de skal.

1.1.9. Akkumula tor, 
trykk luftbeholder

Visuell kontroll. a) Beholder skadet, korrodert eller 
utett.

b) Tømmeinnretning virker ikke.

c) Beholder utilstrekkelig festet eller 
feilmontert.

1.1.10. Bremsekraft for-
sterker, hovedsyl-
in der (hydrau liske 
anlegg)

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Bremsekraftforsterker defekt eller 
virker ikke.

b) Hovedsylinder defekt eller utett.
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c) Hovedsylinder utilstrekkelig festet.
d) For lite bremsevæske.
e) Lokk på beholder for hovedsylinder 

mangler.
f) Varsellampe for brem sevæske lyser 

eller er defekt.
g) Funksjonssvikt i varslingsinn-

retningen for bremsevæskenivå.

1.1.11. Bremserør Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Overhengende fare for svikt eller 
brudd.

b) Lekkasjer i rør eller tilslutninger.
c) Rør skadet eller sterkt korrodert.
d) Rør feil plassert.

1.1.12. Bremse slanger Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Overhengende fare for svikt eller 
brudd.

b) Slanger skadet, slitt, vridd eller for 
korte.

c) Lekkasjer i slanger eller 
tilslutninger.

d) Slanger utvider seg for mye under 
trykk.

e) Slanger porøse.

1.1.13. Bremse belegg og 
bremse klosser

Visuell kontroll. a) Belegg eller klosser svært slitt.
b) Belegg eller klosser tilsmusset (olje, 

fett osv.).
c) Belegg eller kloss mangler.

1.1.14. Bremsetrom ler, 
bremse skiver

Visuell kontroll. a) Trommel eller skive svært slitt, 
korrodert, med synlige riper eller 
sprekker, sprukket, utilstrekkelig 
festet eller brukket.

b) Trommel eller skive tilsmusset 
(olje, fett osv.).

c) Trommel eller skive mangler.
d) Bremseskjold utilstrekkelig festet.

1.1.15. Bremsekab ler, 
stag, armer, for-
bindelses ledd

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Kabler skadet eller deformert.
b) Del svært slitt eller korrodert.
c) Svakheter ved kabel, stag eller 

forbindel sesledd.
d) Kabelføring defekt.
e) Bremseanleggets frie bevegelighet 

begrenset.
f) Unormal bevegelse av armer/

forbindelsesledd som følge av feil 
innstilling eller sterk slitasje.

1.1.16. Bremse sylindre 
(herunder 
fjærbremser 
og hydrau liske 
sylindre)

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Sylinder sprukket eller skadet.
b) Sylinder utett.
c) Sylinder utilstrekkelig festet eller 

feilmontert.
d) Sylinder sterkt korrodert.
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e) Utilstrekkelig eller for stor stempel- 
eller membranvandring.

f) Støvmansjett mangler eller er sterkt 
skadet.

1.1.17. Lastav hengig 
bremsekraft-
regulator

Visuell kontroll av delene mens 
bremseanlegget er i drift.

a) Forbindelsesledd defekt.
b) Forbindelsesledd feil innstilt.
c) Ventil sitter fast eller virker ikke.
d) Ventil mangler.
e) Merkeplate mangler.
f) Opplysninger uleselige eller ikke i 

samsvar med kravene(a).

1.1.18. Bremse jus terings-
innret ninger og 
-indikatorer

Visuell kontroll. a) Justeringsinnretningen er skadet, 
sitter fast eller beveger seg 
unormalt, er svært slitt eller er feil 
innstilt.

b) Justeringsinnretning defekt.
c) Feil montert eller utskiftet.

1.1.19. Mellomak sel-
bremsean legg 
(dersom montert 
eller påkrevd)

Visuell kontroll. a) Usikre tilkoplinger eller 
festeinnretninger.

b) Anlegg åpenbart defekt eller 
mangler.

1.1.20. Automatisk 
aktivering av 
tilhenger bremser

Kople fra bremsekopling mellom 
trekkvogn og tilhenger.

Tilhengerbrems slår ikke automatisk inn 
når koplingen frakoples.

1.1.21.  Hele bremse-
anlegget

Visuell kontroll. a) Andre bremseinnret ninger (f.eks. 
frostvæs kepumpe, lufttørker osv.) 
har utvendige skader eller er 
sterkt korrodert på en måte som er 
skadelig for bremseanlegget.

b) Lekkasje av luft eller frostvæske.
c) Deler utilstrekkelig festet eller 

feilmontert.
d) Feilaktig reparasjon eller endring av 

en del.

1.1.22. Prøvefor bindelser 
(dersom montert 
eller påkrevd)

Visuell kontroll. a) Mangler.
b) Skadede, ubrukelige eller utette.

1.2. Driftsbremsens ytelse og virkning

1.2.1 Ytelse

 (E)

Prøving på bremsefelt; aktiver bremsene 
gradvis opptil høyeste bremsekraft.

a) Utilstrekkelig bremse virkning på ett 
eller flere hjul.

b) Bremsevirkningen på et hjul er 
mindre enn 70 % av den største 
virkningen på det andre hjulet på 
samme aksel.

c) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(hugger).
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d) Reaksjonstiden for lang på et av 
hjulene.

e) For store svingninger i 
bremsevirkningen ved hver hele 
omdreining av hjulet.

1.2.2 Bremse virkning

 (E)

Prøving på bremsefelt med kjøretøyets 
vekt på kontrolltidspunktet.

a) Følgende minsteverdier oppnås 
ikke:

b) Gruppe M1, M2 og M3 – 50 % (1)

c) Gruppe N1 – 45 %

d) Gruppe N2 og N3 – 43 % (2)

e) Gruppe O2, O3 og O4 – 40 %(3)

1.3. Reservebremsens (nødbremsens) ytelse og virkning (ved atskilte anlegg)

1.3.1. Ytelse

 (E)

Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra 
driftsbrem seanlegget, anvendes metoden 
angitt i 1.2.1.

a) Utilstrekkelig bremse virkning på ett 
eller flere hjul.

b) Bremsevirkningen på et hjul er 
mindre enn 70 % av den største 
registrerte virkningen på et annet 
hjul på samme aksel.

c) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(hugger).

1.3.2. Bremse virkning

 (E)

Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra 
driftsbremse anlegget, anvendes metoden 
angitt i 2.2.1.

Bremsevirkningen er mindre enn 50 % (4) 
av driftsbremsens ytelse som definert i 
nr. 1.2.2 i for hold til største tillatte to-
talmasse eller, for semi trailere, i forhold 
til sum men av tillatt akseltrykk.

1.4. Parkeringsbremsens ytelse og virkning

1.4.1. Ytelse

 (E)

Prøv bremsen på bremsefelt. Bremsen virker ikke på ett eller flere 
hjul.

1.4.2. Bremse virkning

 (E)

Prøving på bremsefelt med kjøretøyets 
vekt på kontrolltidspunktet.

For alle kjøretøyer, en bremsevirkning 
på mindre enn 16 % i forhold til 
største tillatte totalmasse eller, for 
motorvogner, mindre enn 12 % i forhold 
til kjøretøyets største til latte totalmasse, 
avhengig av hvilken verdi som er størst.

1.5. Mellomak sel-
bremsean leggets 
ytelse

Visuell kontroll og om mulig prøving av 
om anlegget virker.

a) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(gjelder ikke for motorbrems).

b) Anlegget virker ikke.

1.6. Blokkerings frie 
bremser:

Visuell kontroll av varslingsinnretning. a) Varslingsinnretning virker ikke.

b) Varslingsinnretning viser at 
anlegget ikke virker.
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8. ULEMPER

8.2.  Eksosutslipp

8.2.1  Utslipp fra bensinmotorer

8.2.1.1. Utstyr for 
reduksjon av 
eksosutslipp

Visuell kontroll. a) Utslippskontrollutstyr montert av 
produsenten mangler, er endret eller 
er åpenbart defekt.

b) Lekkasjer som kan påvirke utslipps-
målingene.

8.2.1.2. Gassutslipp

 (E)

Måling ved hjelp av en eksosanalysator 
i samsvar med kravene (a). Alternativt 
kan kontrollen av utslipps systemet på 
kjøretøyer som er utstyrt med egnet 
egen diagnosesystem, foretas ved at 
OBD-systemet leses av på en egnet 
måte, og ved å kontrollere at egendiag-
nosesystemet virker riktig, istedenfor 
utslippsmålinger mens motoren går på 
tom gang i samsvar med produ sentens 
anbefalinger om oppvarming og andre 
krav(a), og idet det tas hen syn til passende 
toleranser.

Alternativt kan målinger utføres med 
fjernmålings utstyr og bekreftes ved 
standardkontrollmetoder.

a) Gassutslippene over stiger nivåene 
som er spesifisert av produ senten,

b) eller, dersom disse opplysningene 
ikke finnes, CO-utslippene 
overstiger følgende verdier:

1. for kjøretøyer som ikke har 
et avansert utslippskontroll-
system,

– 4,5 %, eller

– 3,5 %,

 i henhold til datoen for første 
gangs regi strering eller bruk 
angitt i kravene(a).

2. for kjøretøyer som har et 
avansert ut slippskontroll-
system,

– ved tomgang: 0,5 %

– ved forhøyet tomgang: 
0,3 %

 eller

– ved tomgang: 0,3 % (5)

– ved forhøyet tomgang: 
0,2 %

 i henhold til datoen for første 
gangs regi strering eller bruk 
angitt i kravene(a).

c) Lambda ligger utenfor området 
1 ± 0,03 eller er ikke i samsvar med 
produsentens spesifika sjoner.

d) OBD-avlesning tyder på en 
betydelig feil.

e) Fjernmåling viser betydelige 
uregel messigheter.

8.2.2 Utslipp fra dieselmotorer

8.2.2.1. Utstyr for 
reduksjon av 
eksosutslipp

Visuell kontroll. a) Utslippskontrollutstyr montert av 
produsenten mangler, er endret eller 
er åpenbart defekt.
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b) Lekkasjer som kan påvirke utslipps-
målingene.

8.2.2.2. Opasitet

 (E)

a) Måling av røyktetthet ved fri 
akselerasjon (ingen belastning fra 
tomgang opp til avregu leringsturtall) 
i frigir med clutchen tilkoplet.

b) Forkondisjonering av kjøretøyet:

1. Kjøretøyer kan kont rolleres uten 
forkon disjonering selv om det 
av sikkerhetsmes sige årsaker bør 
påses at motoren er varm og i 
tilfredsstillende stand.

2. Krav til forkondisjo nering:

i) Motoren skal være 
helt varm, f.eks. skal 
motoroljens temperatur 
målt ved hjelp av en sonde 
i røret for oljepeilepinnen 
være minst 80 °C eller 
normal drifts temperatur 
dersom den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur, 
målt ved infrarødt strå-
lingsnivå, skal være 
minst like høy. Dersom 
slik måling på grunn av 
kjøretøyets oppbygning 
ikke er mulig, kan motorens 
normale driftstemperatur 
fastslås på annen måte, for 
eksempel ved at kjøleviften 
er i drift.

ii) Eksosanlegget skal renses 
ved minst tre frie akselera-
sjonssykluser eller ved en 
tilsvarende metode.

c) Prøvingsmetode:

1. Motor og eventuelt turbolader 
skal gå på tomgang før hver frie 
akselerasjonssyklus påbegynnes. 
For dieselmotorer i tunge 
kjøretøyer betyr dette minst ti 
sekunder etter at gasspedalen er 
sluppet.

2. På begynnelsen av hver syklus 
med fri akselerasjon skal 
gasspedalen trykkes raskt og 
jevnt helt inn (på under ett 
sekund), men ikke voldsomt, slik 
at det oppnås høyeste ytelse fra 
innsprøytingspum pen.

3 Ved hver syklus med fri 
akselerasjon skal motoren før 
gasspe dalen slippes nå avre-
guleringsturtallet eller, for 
kjøretøyer med automatisk

a) For kjøretøyer som er registrert 
eller tatt i bruk første gang etter den 
datoen som er angitt i kravene(a):

 Opasiteten overstiger nivået angitt 
på produ sentens plate på kjøretøyet.

b) Dersom disse opplys ningene ikke er 
til gjengelige, eller krav ene(a) ikke 
tillater bruk av referanseverdier:

– For sugemotorer: 2,5 m-1,

– for turboladede motorer: 
3,0 m-1,

 eller, for kjøretøyer som er 
angitt i krav ene(a), eller som er 
registrert eller tatt i bruk første 
gang et ter den datoen som er 
angitt i kravene(a):

– 1,5 m-1 (6).

c) Fjernmåling viser betydelige 
uregel messigheter.
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 gir, hastigheten angitt av 
produsenten eller, dersom 
disse opplys ningene ikke er 
til gjengelige, to tredeler av 
avreguleringstur tallet. Dette 
kan for eksem pel sikres ved at 
mo torturtallet kontroller es, eller 
ved at det får gå tilstrekkelig tid 
fra gasspedalen trykkes inn til 
den slippes, det vil si minst to 
sekunder for kjøre tøyer i gruppe 
M2, M3, N2 eller N3.

4. Kjøretøyer skal nek tes 
godkjenning bare dersom det 
aritme tiske gjennomsnittet 
av minst tre frie akse-
lerasjonssykluser overstiger 
grensever dien. Dette kan be-
regnes ved å se bort fra målinger 
som av viker betydelig fra det 
målte gjennom snittet, eller 
resultatet av andre statistiske 
beregninger som tar hensyn til 
målingenes spredning. Medlems-
statene kan begrense antall 
prøvinger som skal foretas.

5. For å unngå unødige prøvinger 
kan med lemsstatene nekte 
godkjenning av kjøre tøyer der 
de målte verdiene i mindre enn 
tre sykluser med fri akselerasjon 
eller etter syklusene med 
utlufting ligger bety delig over 
grensever diene. På samme måte 
kan medlems statene for å unngå 
unødige prøvinger godkjenne 
kjøretøyer der de målte verdiene 
i mindre enn tre syk luser med fri 
akse lerasjon eller etter syklusene 
med utluf ting ligger betydelig 
under grenseverdiene.

Alternativt kan målinger utføres med 
fjernmålings utstyr og bekreftes ved 
standardkontrollmetoder.

(1) 48 % for kjøretøyer som ikke er utstyrt med ABS, eller som er typegodkjent før 1. oktober 1991.
(2) 45 % for kjøretøyer som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, der seneste dato gjelder.
(3) 43 % for semitrailere og slepvogner som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, der seneste dato gjelder.
(4) 2,2 m/s2 for kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3.
(5) Typegodkjent i henhold til grenseverdiene i rad A eller B avsnitt 5.3.1.4. i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved 

direktiv 98/69/EF eller senere, eller registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2002.
(6) Typegodkjent i henhold til grenseverdiene i rad B avsnitt 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv  

98/69/EF eller senere, eller registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2008.

MERKNADER:
a)  «Kravene» er fastsatt i typegodkjenningskravene på datoen for første registrering eller ibruktaking samt ettermonteringskravene 

eller registreringsstatens nasjonale lovgivning.»
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2015/EØS/64/15

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner 
og deres tilhengere(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Av	 hensyn	 til	 trafikksikkerhet,	 miljøvern	 og	 rettferdig
konkurranse	 er	 det	 viktig	 å	 sikre	 at	 kjøretøyer	 i	 drift
vedlikeholdes og kontrolleres på en tilfredsstillende
måte, slik at deres ytelse opprettholdes i samsvar med
typegodkjenningen	uten	uforholdsmessig	stor	forringelse
gjennom	hele	deres	levetid.

2) De standarder og metoder som er omhandlet i artikkel 6
nr.	 1	 i	 direktiv	 2009/40/EF,	 bør	 defineres	 nærmere	 og
tilpasses	for	å	gjenspeile	den	tekniske	utvikling,	med	sikte
på	å	forbedre	den	tekniske	kontrollen	av	kjøretøyer	i	Den
europeiske union på en kostnadseffektiv måte.

3) Det	bør	tas	hensyn	til	konklusjonene	fra	de	to	prosjektene
Autofore(2) og Idelsy(3),	 som	nylig	 ble	 gjennomført	 for
å undersøke framtidige muligheter for teknisk kontroll,
samt resultatet av en åpen og saklig dialog med de berørte
parter.

4) Dagens	 kjøretøyteknologi	 gjør	 det	 nødvendig	 å	 ta	 med
moderne elektroniske systemer på listen over punkter som 
skal kontrolleres.

5) For ytterligere å harmonisere den tekniske kontrollen bør
det innføres prøvingsmetoder for hvert av disse punktene
som skal kontrolleres.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	173	av	8.7.2010,	s.	47,	er	
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2011 av 20. mai 2011 om 
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den 
europeiske unions tidende nr.	43	av	28.7.2011,	s.	15.

(1) EUT	L	141	av	6.6.2009,	s.	12.
(2) Autofore study on the Future Options for Roadworthiness Enforcement in

the European Union, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/
projectfiles/autofore_en.htm

(3) IDELSY	Initiative	for	Diagnosis	of	Electronic	Systems	 in	Motor	Vehicles	
for	 PTI,	 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/
idelsy_en.htm

6) For å fremme ytterligere harmonisering og sikre ensartede 
standarder bør en ikke-uttømmende liste over de viktigste
årsakene	til	at	et	kjøretøy	ikke	kan	godkjennes,	som	den
som	 allerede	 finnes	 for	 bremseanlegg,	 innføres	 for	 alle
kontrollpunkter.

7) Den tekniske kontrollen bør omfatte alle punkter som
er	 relevante	 for	 det	 kontrollerte	 kjøretøyets	 særskilte
utforming,	 konstruksjon	 og	 utstyr.	 Det	 bør	 derfor	 om
nødvendig	tilføyes	særlige	krav	til	visse	kjøretøygrupper.

8) Medlemsstatene	har	utvidet	kravet	om	periodisk	kontroll
i henhold til artikkel 5 bokstav e) i direktiv 2009/40/EF
til	 også	 å	 omfatte	 andre	 kjøretøygrupper.	Med	 sikte	 på
ytterligere harmonisering av prøvingen bør det innføres
metoder	 og	 standarder	 for	 disse	 kjøretøygruppene.
Prøvingen	bør	utføres	ved	hjelp	av	tilgjengelig	teknikk	og
utstyr	og	uten	bruk	av	verktøy	til	å	demontere	eller	fjerne
noen	deler	av	kjøretøyet.

9) I	 tillegg	til	de	punktene	som	gjelder	sikkerhet	og	miljø-
vern,	skal	kontrollen	omfatte	identifikasjon	av	kjøretøyet
for å sikre at de riktige kontroller og standarder anvendes,
for å kunne registrere resultatene av kontrollen og for å
kunne håndheve andre regelverkskrav.

10) For å bidra til at det indre marked virker på en
tilfredsstillende måte, og for å forbedre metodene for
teknisk kontroll bør resultatene av en kontroll angis i et
kontrollsertifikat	som	omfatter	de	viktigste	elementene.

11) Det må arbeides videre med utvikling av alternative
framgangsmåter for kontroll av vedlikeholdstilstanden
til	dieseldrevne	kjøretøyer,	særlig	når	det	gjelder	NOx og
partikler, idet det særlig tas hensyn til nye systemer for
etterbehandling av utslipp.

12) Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse
fra komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av
direktivet om teknisk kontroll av motorvogner og deres
tilhengere, nedsatt ved artikkel 7 i direktiv 2009/40/EF —

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/48/EU

av 5. juli 2010

om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF om 
teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere (*)
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VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	 II	 til	 direktiv	 2009/40/EF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2011 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv, med unntak av bestemmelsene i nr. 3 i vedlegg II, 
som får anvendelse fra 31. desember 2013. De skal umiddelbart 
underrette	Kommisjonen	om	dette.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes av medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette	direktiv	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	det	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	5.	juli	2010.

     
 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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VEDLEGG

Vedlegg	II	til	direktiv	2009/40/EF	skal	lyde:

«VEDLEGG II

OBLIGATORISKE KONTROLLPUNKTER

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Innledning

2. Kontrollens omfang

3. Kontrollseddel

4. Minstekrav til kontroll

0.	 Identifikasjon	av	kjøretøyet

1. Bremseanlegg

2. Styring

3. Sikt

4.	 Lykter,	refleksinnretninger	og	elektrisk	utstyr

5.	 Aksler,	hjul,	dekk,	fjæring

6. Understell og understellsutstyr

7. Annet utstyr

8.	 Skadevirkninger

9.	 Tilleggskontroller	for	kjøretøyer	til	persontransport	i	gruppe	M2,	M3

1. INNLEDNING

	 I	dette	vedlegg	angis	de	kjøretøysystemer	og	deler	som	skal	kontrolleres;	de	kontrollmetoder	og	kriterier	som	skal	
anvendes	for	å	fastslå	om	kjøretøyets	tilstand	kan	godkjennes,	beskrives	nøyaktig.

	 Dersom	kjøretøyet	har	mangler	som	gjelder	kontrollpunktene	nevnt	nedenfor,	skal	vedkommende	myndigheter	i	
medlemsstatene	vedta	en	framgangsmåte	for	å	fastsette	vilkårene	for	at	kjøretøyet	kan	brukes	inntil	det	oppfyller	
kravene ved en ny teknisk kontroll.

	 Kontrollen	skal	omfatte	minst	punktene	nevnt	nedenfor,	forutsatt	at	disse	hører	til	utstyret	på	de	kjøretøyene	som	
kontrolleres i vedkommende medlemsstat.

	 Kontrollen	bør	utføres	ved	hjelp	av	tilgjengelig	teknikk	og	utstyr	og	uten	bruk	av	verktøy	til	å	demontere	eller	fjerne	
noen	deler	av	kjøretøyet.

	 Alle	punkter	som	er	nevnt	nedenfor,	bør	anses	som	obligatoriske	ved	en	periodisk	kjøretøykontroll,	unntatt	dem	
som	er	merket	med	(X),	og	som	gjelder	kjøretøyets	tilstand	og	dets	egnethet	til	bruk	på	vei,	men	som	ikke	anses	
som en vesentlig del av den periodiske kontrollen.

	 «Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes»	gjelder	ikke	når	det	vises	til	krav	som	ikke	var	fastsatt	i	gjeldende	
lovgivning	for	godkjenning	av	kjøretøyer	på	tidspunktet	for	første	gangs	registrering,	første	gangs	ibruktaking	eller	
krav om ettermontering.

 Dersom en kontrollmetode er angitt som visuell kontroll, betyr det at inspektøren, i tillegg til å se på de aktuelle 
kontrollpunktene, også skal ta på dem, vurdere støy eller benytte enhver annen egnet framgangsmåte for kontroll 
uten å bruke verktøy.

2.	 KONTROLLENS	OMFANG

	 Kontrollen	skal	omfatte	minst	de	punktene	som	er	oppført	nedenfor,	forutsatt	at	de	gjelder	utstyret	i	det	kjøretøyet	
som kontrolleres.

0)	 Identifikasjon	av	kjøretøyet

1) Bremseanlegg

2) Styring
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3) Sikt

4)	 Lysinnretninger	og	deler	av	det	elektriske	system

5)	 Aksler,	hjul,	dekk,	fjæring

6) Understell og understellsutstyr

7) Annet utstyr 

8)	 Skadevirkninger

9)	 Tilleggskontroller	for	kjøretøyer	til	persontransport	i	gruppe	M2	og	M3

3.	 KONTROLLSEDDEL

	 Kjøretøyets	fører	skal	skriftlig	underrettes	om	feil,	resultatet	av	kontrollen	og	rettsvirkningene.

	 Kontrollsedler	utstedt	i	forbindelse	med	obligatoriske	periodiske	kjøretøykontroller	skal	minst	omfatte:

1)	 VIN-nummer

2)	 registreringsnummer	og	registreringsstatens	nasjonalitetsmerke

3) dato og sted for kontrollen

4)	 kilometerstand	på	kontrolltidspunktet,	dersom	den	er	tilgjengelig

5)	 kjøretøyklasse,	dersom	den	er	tilgjengelig

6) fastslåtte feil (det anbefales å følge nummerordenen i nr. 5 i dette vedlegg) og hvilken kategori de tilhører

7)	 samlet	vurdering	av	kjøretøyet

8)	 dato	for	neste	periodiske	kontroll	(dersom	denne	opplysningen	ikke	framgår	på	annen	måte)

9)	 kontrollorganets	navn	og	underskrift	og	identifikasjon	av	den	inspektøren	som	har	ansvar	for	kontrollen

4.	 MINSTEKRAV	TIL	KONTROLL

	 Ved	kontrollen	skal	minst	følgende	punkter	kontrolleres,	og	de	minstestandarder	og	metoder	som	er	angitt	nedenfor,	
skal	brukes.	Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes,	er	eksempler	på	feil	som	kan	oppdages.

Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

0. IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET

0.1.	 Kjennemer	ker	
(dersom det er 
obli ga torisk 
i hen hold til 
kravene)(a)

Visuell	kontroll. a) Kjennemerke(r)	mangler	eller	er	så	
dårlig festet at det/de kan falle av.

b) Preging mangler eller er uleselig.
c)	 Ikke	i	samsvar	med	kjøretøyets	

dokumenter eller med registre.

0.2. Kjøretøyets	
understells-
nummer/se-
rienummer

Visuell	kontroll. a) Mangler eller er ikke påvist.
b) Ufullstendig, uleselig.
c)	 Ikke	i	samsvar	med	kjøretøyets	

dokumenter eller med registre.
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Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

1. BREMSEANLEGG

1.1. Mekanisk tilstand og virkemåte

1.1.1. Drifts brem sens 
pedal-/håndtak-
feste

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

Merknad:	Kjøretøyer	med	servobrems	
bør kontrolleres med motoren slått av.

a) Pedalfeste for stramt.
b)	 For	stor	slitasje	eller	klaring.

1.1.2. Pedalens / 
håndtakets 
tilstand og 
bremse pedalens 
vandring

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

Merknad:	Kjøretøyer	med	servobrems	
bør kontrolleres med motoren slått av.

a) For stor eller for liten uutnyttet 
vandring.

b)	 Bremsebetjenings	innret	ningen	
slipper ikke som den skal.

c) Det sklihindrende belegget på 
bremsepedalen mangler, sitter løst 
eller er slitt.

1.1.3.	 Vakuum	pumpe	
eller kompressor 
og beholdere

Visuell	kontroll	av	delene	ved	normalt	
driftstrykk. Kontroller hvor lang tid 
det tar for vakuum eller lufttrykk 
å nå et sikkert driftstrykk, samt 
funksjonen	til	varslingsinnretningen,	
flerkretsbeskyttelsesventilen	og	
trykkavlastningsventilen.

a) Utilstrekkelig trykk / vakuum til å 
aktivere bremsen minst to ganger 
etter at varselsignalet er utløst (eller 
manometeret varsler fare).

b) Den tid som trengs for å øke trykk/
vakuum til et sikkert driftsnivå, er 
ikke i samsvar med kravene(a).

c) Flerkretsbeskyttelses ventilen eller 
trykkavlast ningsventilen virker ikke.

d)	 Luftlekkasje	fører	til	merkbart	
trykkfall eller hørbar 
luftutstrømning.

e) Utvendig skade som kan ha 
innvirkning på bremseanleggets 
virkemåte.

1.1.4. Manome ter eller 
indikator for 
lavt trykk

Funksjonskontroll. Manometer eller indikator virker dårlig 
eller er defekt.

1.1.5. Håndbe	tjent	
brem seventil

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Betjeningsinnretning	sprukket,	
skadet eller svært slitt.

b)	 Betjeningsinnretning	utilstrekkelig	
festet på ventil eller ventil 
utilstrekkelig festet.

c) 
Løse	forbindelser	eller	lekkasjer	i	
anlegget.

d) Funksjonssvikt.

1.1.6. Parkerings-
brems,  
be	tjeningsarm,	
låseinnret ning 
for parkerings-
brems, 
elektronisk 
parkerings brems

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Utilstrekkelig låsing.
b)	 For	stor	slitasje	på	betjeningsarmens	

feste eller i låsemekanismen.
c) For stor vandring på 

betjeningsarmen	tyder	på	feil	
justering.

d)	 Betjeningsinnretning	mangler,	er	
skadet eller virker ikke.

e) Feil virkemåte, varslingsindikator 
viser	funksjonssvikt.
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Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

1.1.7. Bremse ventiler 
(fotventiler, 
avlastnings-
ventiler, 
turtallsregu-
latorer)

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a)	 Ventil	skadet	eller	for	stor	
luftlekkasje.

b)	 For	stort	oljeutslipp	fra	
kompressoren.

c)	 Ventil	utilstrekkelig	festet	eller	
feilmontert.

d)	 Utslipp	eller	lekkasje	av	hydraulisk	
væske.

1.1.8.	 Koplinger	
for tilheng-
erbremser 
(elektriske og 
pneuma tiske)

Kople fra og til bremseanleggskopling 
mellom trekkvogn og tilhenger.

a) Kopling eller selvlukkende ventil 
defekt.

b) Kopling eller ventil utilstrekkelig 
festet eller feilmontert.

c)	 For	store	lekkasjer.
d)	 Virker	ikke	som	de	skal.

1.1.9. Akkumu-
lator, trykk-
luftbeholder

Visuell	kontroll. a) Beholder skadet, korrodert eller 
utett.

b) Tømmeinnretning	virker	ikke.
c) Beholder utilstrekkelig festet eller 

feilmontert.

1.1.10. Bremse-
kraftfor sterker, 
hovedsylin der 
(hydrau liske 
sys temer)

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Bremsekraftforsterker defekt eller 
virker ikke.

b) Hovedsylinder defekt eller utett.
c) Hovedsylinder utilstrekkelig festet.
d) For lite bremsevæske.
e)	 Lokk	på	beholder	for	hovedsylinder	

mangler.
f)	 Varsellampe	for	bremse	væske	lyser	

eller er defekt.
g)	 Funksjonssvikt	i	varslings-

innretningen for bremse væskenivå.

1.1.11. Bremserør Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Overhengende fare for svikt eller 
brudd.

b)	 Lekkasjer	i	rør	eller	tilslutninger.
c) 

Rør skadet eller sterkt korrodert.
d) 

Rør feil plassert.

1.1.12. Bremse slanger Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Overhengende fare for svikt eller 
brudd.

b) Slanger skadet, slitt, vridd eller for 
korte.

c)	 Lekkasjer	i	slanger	eller	tilslutninger.
d) Slanger utvider seg for mye under 

trykk.
e) Slanger porøse.

1.1.13. Bremse belegg 
og bremse-
klosser

Visuell	kontroll. a) Belegg eller klosser svært slitt.
b) Belegg	eller	klosser	tilsmusset	(olje,	

fett osv.).
c) Belegg eller klosser mangler.

1.1.14. Bremse tromler, 
bremse skiver

Visuell	kontroll. a) Trommel	eller	skive	svært	slitt,	med	
synlige riper eller sprekker, dårlig 
festet eller brukket.
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Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

b) Trommel	eller	skive	tilsmusset	(olje,	
fett osv.).

c)	 Trommel	eller	skive	mangler.
d)	 Bremseskjold	utilstrekkelig	festet.

1.1.15. Bremse kabler, 
stag, armer, 
forbindel sesledd

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Kabler skadet eller deformert.
b) Del svært slitt eller korrodert.
c) Svakheter ved kabel, stag eller 

forbindelsesledd.
d) Kabelføring defekt.
e) Bremseanleggets frie bevegelighet 

begrenset.
f) Unormal bevegelse av armer/

forbindelsesledd som følge av 
feilinnstilling	eller	sterk	slitasje.

1.1.16. Bremse sylindre 
(herunder 
fjærbremser	
og hydrauliske 
sylindre)

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Sylinder sprukket eller skadet.
b) Sylinder utett.
c) Sylinder utilstrekkelig festet eller 

feilmontert.
d) Sylinder sterkt korrodert.
e) For liten eller for stor stempel- eller 

membran vandring.
f)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	

skadet.

1.1.17. Lastav	hengig	
bremsekraft-
regulator

Visuell	kontroll	av	delene	mens	
bremseanlegget er i drift.

a) Forbindelsesledd defekt.
b) Forbindelsesledd feil innstilt.
c)	 Ventil	sitter	fast	eller	virker	ikke.
d)	 Ventil	mangler.
e) Merkeplate mangler.
f) Opplysninger uleselige eller ikke i 

samsvar med kravene(a).

1.1.18.	 Bremse-
justeringsinn-
retninger og 
-indikatorer

Visuell	kontroll. a) Justeringsinnretningen er skadet, 
sitter fast eller beveger seg unormalt, 
er svært slitt eller feil innstilt.

b) Justeringsinnretning defekt.
c) Feil montert eller utskiftet.

1.1.19. Mellom aksel-
brem seanlegg 
(dersom montert 
eller påkrevd)

Visuell	kontroll. a) Usikre tilkoplinger eller 
festeinnretninger.

b) Åpenbare defekter eller mangler.

1.1.20. Automa tisk 
aktivering 
av tilhenger-
bremser

Kople fra bremsekopling mellom 
trekkvogn og tilhenger.

Tilhengerbrems	slår	ikke	automatisk	inn	
når koplingen frakoples.

1.1.21. Hele bremse-
anlegget

Visuell	kontroll. a) Andre bremseinnretninger (f.eks. 
frostvæskepumpe, lufttørker osv.) 
har utvendige skader eller er sterkt 
korrodert på en måte som er skadelig 
for bremseanlegget.

b) Lekkasje	av	luft	eller	frostvæske.
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Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

c) Deler utilstrekkelig festet eller 
feilmontert.

d) Feilaktig	reparasjon	eller	endring	av	
en del(1).

1.1.22. Prøvefor-
bindelser 
(dersom montert 
eller påkrevd)

Visuell	kontroll. a) Mangler.
b) Skadede, ubrukelige eller utette.

1.2. Driftsbremsens ytelse og virkning

1.2.1. Ytelse Ved	prøving	på	bremsefelt	eller,	
dersom dette ikke er mulig, ved 
prøving på vei aktiveres bremsene 
gradvis opptil høyeste bremsekraft.

a) Utilstrekkelig bremsevirkning på ett 
eller	flere	hjul.

b)	 Bremsevirkningen	på	et	hjul	er	
mindre enn 70 % av den største 
virkningen	på	det	andre	hjulet	
på	samme	aksel.	Eller	kjøretøyet	
avviker	sterkt	fra	en	rett	linje	ved	
prøving på vei.

c) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(hugger).

d)	 Reaksjonstiden	for	lang	på	et	av	
hjulene.

e) For store svingninger i 
bremsevirkningen ved hver hele 
omdreining	av	hjulet.

1.2.2. Bremse virkning Prøving på bremsefelt eller, dersom 
dette ikke er mulig av tekniske 
grunner,	prøving	på	vei	ved	hjelp	
av	en	retardasjonsmåler.	Kjøretøyer	
eller en tilhenger med en største 
tillatte masse på over 3 500 kg 
skal kontrolleres i samsvar med 
standardene i ISO 21069 eller 
tilsvarende metoder.
Prøvinger på vei bør utføres under 
tørre	forhold	på	en	flat	og	rett	vei.

Følgende minsteverdier oppnås ikke:
Kjøretøyer	som	er	registrert	første	gang	
etter dette direktivs ikrafttredelse:
–	 Gruppe	N1:	50	%
–	 Gruppe	M1:	58	%
–	 Gruppe	M2	og	M3:	50	%
–	 Gruppe	N2	og	N3:	50	%
–	 Gruppe	O2	(XX)(c), O3 og O4:

– for semi-trailere: 45 %
– for slepvogner: 50 %

Kjøretøyer	som	er	registrert	før	dette	
direktivs ikrafttredelse:
–	 Gruppe	N1:	45	%
–	 Gruppe	M1,	M2	og	M3:	50	%(2)
–	 Gruppe	N2	og	N3:	43	%(3)
–	 Gruppe	O2	(XX)(c), O3 og O4: 

40 %(4)
Andre grupper (XX)(c):
–	 Gruppe	L	(begge	bremser):

–	 Gruppe	L1e:	42	%
– Gruppe	L2e,	L6e:	40	%
– Gruppe	L3e:	50	%
– Gruppe	L4e:	46	%
– Gruppe	L5e,	L7e:	44	%

– Gruppe	L	(bakhjulsbrems):
– alle grupper: 25 %
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Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

1.3. Reservebremsens (nødbremsens) ytelse og virkning (ved atskilte anlegg)

1.3.1. Ytelse Dersom nødbremseanlegget er atskilt 
fra driftsbremse anlegget, anvendes 
metoden beskrevet i 1.2.1.

a) Utilstrekkelig bremsevirkning på ett 
eller	flere	hjul.

b)	 Bremsevirkningen	på	et	hjul	er	
mindre enn 70 % av den største 
registrerte virkningen på et annet 
hjul	på	samme	aksel.	Eller	kjøretøyet	
avviker	sterkt	fra	en	rett	linje	ved	
prøving på vei.

c) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(hugger).

1.3.2. Bremse virkning Dersom nødbremseanlegget er atskilt 
fra driftsbremse anlegget, anvendes 
metoden beskrevet i 1.2.2.

Bremsevirkningen er mindre enn 50 %(5) 
av	driftsbremsens	ytelse	som	definert	
i nr. 1.2.2 i forhold til største tillatte 
totalmasse eller, for semi trailere, i 
forhold til summen av tillatt akseltrykk

(unntatt	L1e	og	L3e).

1.4. Parkeringsbremsens ytelse og virkning

1.4.1. Ytelse Aktiver bremsen under prøving på 
bremsefelt og/eller under prøving på 
vei	med	en	retardasjonsmåler.

Bremsen virker ikke på den ene siden 
eller	kjøretøyet	avviker	sterkt	fra	en	rett	
linje	ved	prøving	på	vei.

1.4.2. Bremse virkning Prøving på bremsefelt eller på vei, 
enten	ved	hjelp	av	en	registrerende	
retardasjonsmåler	eller	med	
kjøretøyet	i	en	bakke	med	kjent	
helning. Godskjøretøyer	bør	om	
mulig prøves med last.

For	alle	kjøretøyer,	en	koeffisient	for	
bremsevirkning på mindre enn 16 % 
i forhold til største tillatte totalmasse 
eller, for motorvogner, mindre enn 12 % 
i	forhold	til	kjøretøyets	største	tillatte	
totalmasse, avhengig av hvilken verdi 
som er størst

(unntatt	L1e	og	L3e).

1.5. Mellom aksel-
brem seanleggets 
ytelse

Visuell	kontroll	og	om	mulig	prøving	
av om anlegget virker.

a) Bremsevirkningen ikke gradvis 
(gjelder	ikke	for	motorbrems).

b) Anlegget virker ikke.

1.6. Blokker ingsfrie 
bremser (ABS)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
varslingsinnretningen.

a)	 Varslingsinnretning	virker	ikke.
b)	 Varslingsinnretning	viser	at	anlegget	

ikke virker.
c)	 Hjulhastighetsfølere	mangler	eller	er	

skadet.
d)	 Ledninger	er	skadet.
e) Andre deler mangler eller er skadet.

1.7. Elektronisk 
bremsean legg 
(EBS)

Visuell	kontroll	av	
varslingsinnretning.

a)	 Varslingsinnretning	virker	ikke.
b)	 Varslingsinnretning	viser	at	anlegget	

ikke virker.
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2. STYRING

2.1. Mekanisk tilstand

2.1.1. Styreinn-
retningens 
tilstand

Drei rattet fra den ene ytterkant til 
den	andre	når	kjøretøyet	står	over	
en smø regrav eller på en billøfter, 
med	hjulene	løftet	fra	bakken	eller	
på	dreieskiver.	Visuell	kontroll	av	
styreinnretningens virkemåte.

a) Styreinnretningen er tung å håndtere.
b) Styreaksel er vridd eller rillene slitt.
c)	 For	stor	slitasje	på	styreaksel.
d) For stor vandring på styreaksel.
e) Lekkasje.

2.1.2. Festing av 
snekkehuset

Drei rattet/styret med urviseren og 
deretter i motsatt retning, eller bruk 
en	spesialtilpasset	slitasjetester	mens	
kjøretøyet	står	over	en	smøregrav	
eller på en billøfter med vekten av 
hjulene	mot	bakken. Visuell	kontroll	
av festingen av snekkehuset i 
understellet.

a) Snekkehuset er ikke ordentlig festet.
b) Utvidede festehull i under stellet.
c) Festebolter mangler eller har 

bruddskader.
d) Snekkehuset har brudd skader.

2.1.3. Overfør ings-
innret ningens 
tilstand

Drei rattet med urviseren og i motsatt 
retning, eller bruk en spesialtilpasset 
innretning som måler dødgang, når 
kjøretøyet	står	over	en	smøregrav	
eller på en billøfter og med vekten av 
hjulene	mot	bakken.	Visuell	kontroll	
av	styredelene	med	tanke	på	slitasje,	
bruddskader og sikkerhet.

a) Relativ bevegelse mellom deler som 
skal være festet.

b)	 For	stor	slitasje	ved	ledd.
c) En del er bruddskadet eller 

deformert.
d) 

Låseinnretninger	mangler.
e) Deler feil innstilt (f.eks. parallellstag 

eller styrestag).
f)	 Feilaktig	reparasjon	eller	endring.
g)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	

skadet.

2.1.4. Overfør ings-
innret ningens 
virkemåte

Drei rattet fra den ene ytterkant til 
den	andre	når	kjøretøyet	står	over	en	
smøregrav eller på en billøfter med 
hjulene	på	bakken	og	motoren	i	gang	
(servostyring).	Visuell	kontroll	av	
innretningens bevegelse.

a) Overføringsinnretning i bevegelse 
støter mot en fast del på understellet.

b) Styringsstopp virker ikke eller 
mangler.

2.1.5. Servostyring Kontroller styresystemet for 
lekkasjer	og	kontroller	nivået	i	
beholderen for hydraulisk væske 
(dersom det er synlig). Kontroller 
at servostyringssystemet virker med 
hjulene	på	bakken	og	motoren	i	gang.

a)	 Væskelekkasje.
b) Utilstrekkelig væskemengde.
c) Mekanismen virker ikke.
d) Mekanismen har brudd skader eller 

er ikke tilstrekkelig festet.
e) Deler er feil innstilt eller støter 

sammen.
f)	 Feilaktig	reparasjon	eller	endring.
g) Kabler/slanger er skadet eller sterkt 

korrodert.

2.2. Ratt, rattstamme og styre

2.2.1. Rattets / styrets 
tilstand

Drei rattet fra side til side i rette 
vinkler i forhold til rattstammen og 
trykk lett oppover og nedover, med 
hjulene	på	bakken.	Visuell	kontroll	av	
dødgang.

a) Relativ bevegelse mellom ratt og 
rattstamme som tyder på at noe er 
løst.

b) Sikringsinnretning på rattnav 
mangler.
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c) Rattnav, rattkrans eller ratteiker er 
bruddskadet eller sitter løst.

2.2.2. Rattstamme 
/ styreåk og 
-gafler

Trekk	i	og	skyv	på	rattet	på	linje	med	
rattstammen og skyv rattet/styret i 
forskjellige	retninger	i	rett	vinkel	i	
forhold	til	rattstammen/gaflene,	når	
kjøretøyet	står	over	en	smøregrav	
eller	på	en	billøfter	og	med	hjulenes	
vekt	på	bakken.	Visuell	kontroll	
av dødgang og leddkoplinger eller 
universalledd.

a) For stor vandring opp eller ned i 
midten av rattet.

b) For stor vandring i toppen av 
rattstammen radielt fra rattstammens 
akse.

c)	 Slitasje	på	leddkoplinger.
d) Ikke tilstrekkelig festet.
e) Feilaktig	reparasjon	eller	endring.

2.3. Dødgang Drei rattet forsiktig med urviseren og 
i motsatt retning så langt som mulig 
uten	å	bevege	hjulene,	når	kjøretøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter,	med	kjøretøyets	vekt	på	
hjulene,	motoren	i	gang	for	kjøretøyer	
med	servostyring	og	med	hjulene	
rettet framover. Visuell	kontroll	av	
frigang.

For stor frigang i rattet, for eksempel at 
et punkt på rattkransen beveger seg med 
mer enn en femdel av rattets diameter, 
eller er ikke i samsvar med kravene(a).

2.4.	 Hjulinn	stilling	
(X)(b)

Kontroller innstillingen av styrende 
hjul	med	egnet	utstyr.

Innstillingen er ikke i samsvar med 
kjøretøyprodusentens	data	eller	krav(a).

2.5. Svingskive på 
tilhenger ens 
styrende aksel

Visuell	kontroll	eller	kontroll	
ved	hjelp	av	en	spesialtilpasset	
slitasjetester

a) Del skadet eller sprukket.
b) For stor dødgang.
c) Ikke tilstrekkelig festet.

2.6. Elektronisk 
servostyring 
(EPS)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
samsvar	mellom	rattets	og	hjulenes	
vinkel når motoren startes og slås av.

a)	 Varsellampe	for	feil	ved	EPS	angir	
feil ved systemet.

b) Manglende samsvar mellom rattets 
og	hjulenes	vinkler.

c) Servoforsterkning virker ikke.

3. SIKT

3.1. Synsfelt Visuell	kontroll	fra	førersetet. Hindring i førerens synsfelt som i 
vesentlig grad påvirker sikten framover 
og til sidene.

3.2. Vinduenes	
tilstand

Visuell	kontroll. a) Sprukket eller misfarget glassrute 
eller	gjennom	siktig	plate	(dersom	
det er tillatt).

b)	 Glassrute	eller	gjennom	siktig	plate	
(herunder	reflekterende	eller	farget	
folie) som ikke oppfyller kravene(a) 
(XX)(c).

c)	 Glassrute	eller	gjennom	siktig	plate	i	
uakseptabel stand.

3.3. Speil eller 
speilinnret-
ninger

Visuell	kontroll. a) Speilet eller innretningen mangler 
eller er ikke montert i samsvar med 
kravene(a).

b) Speilet eller innretningen virker 
ikke, er skadet, sitter løst eller er 
ikke tilstrekkelig festet.



22.10.2015 Nr.	64/287EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Punkt Metode Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes

3.4. Vindus	viskere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Vindusviskerne	virker	ikke	eller	
mangler.

b)	 Viskerblad	mangler	eller	er	tydelig	
defekt.

3.5. Vindus	spylere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Vindusspyler	virker	ikke	tilfredsstillende.

3.6 Avdug-
gingsanlegg (X)
(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Systemet virker ikke eller er tydelig 
defekt.

4. LYKTER, REFLEKSINNRETNINGER OG ELEKTRISK UTSTYR

4.1. Frontlykter

4.1.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykt/lyskilde	defekt	eller	mangler.
b)	 Projeksjonssystem	(reflektor	og	

glass) defekt eller mangler.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.1.2. Innstilling Still inn hver frontlykts vannrette 
lysstråle	ved	nærlys	ved	hjelp	av	en	
innretning for innstilling av lykter 
eller	en	skjerm.

Frontlyktens lysstråle er ikke innenfor 
grenseverdiene fastsatt i kravene(a).

4.1.3. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Bryteren virker ikke i samsvar med 
kravene(a) (antall frontlykter som 
tennes samtidig).

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

4.1.4. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar 
med kravene(a).

b) Produkter på glasset eller lyskilden 
som tydelig minsker lysstyrken eller 
endrer fargen på lyset fra lykten.

c)	 Lyskilden	og	lykten	passer	ikke	
sammen.

4.1.5. Reguler-
ingsinnret ninger 
(dersom det er 
obligato risk)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Innretningen virker ikke.
b)	 Manuell	innretning	kan	ikke	betjenes	

fra førersetet.

4.1.6. Frontlyktens 
rengjørings-
innretning 
(dersom det er 
obligato risk)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Innretningen virker ikke.

4.2.	 Lykter	for	markeringslys	foran	og	bak,	lykter	for	sidemarkeringslys	og	lykter	for	toppmarkeringslys

4.2.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lyskilde	defekt.
b)	 Glass	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.
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4.2.2. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

4.2.3. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar 
med kravene(a).

b) Produkter på glasset eller lyskilden 
som minsker lysstyrken eller endrer 
fargen på lyset fra lykten.

4.3.	 Lykter	for	stopplys

4.3.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lyskilde	defekt.
b)	 Glass	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.3.2. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

4.3.3. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.4.	 Lykter	for	retningslys	og	lykter	for	nødsignallys

4.4.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lyskilde	defekt.
b)	 Glass	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.4.2. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.4.3. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.4.4. Blink frekvens Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Blinkfrekvens ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.5.	 Lykter	for	tåkelys	foran	og	bak

4.5.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lyskilde	defekt.
b)	 Glass	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.5.2. Innstilling (X)(b) Kontroll	av	virkemåte	og	ved	hjelp	av	
en innretning for innstilling av lykter.

Den vannrette innstillingen til lykt for 
tåkelys foran er feil når lysstrålen har 
lys-/mørkegrense.
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4.5.3. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.5.4. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar 
med kravene(a).

b) Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.6.	 Lykter	for	ryggelys

4.6.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lyskilde	defekt.
b)	 Glass	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.6.2. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	
stilling eller styrke er ikke i samsvar 
med kravene(a).

b) System virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.6.3. Brytere Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Bryter virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.7.	 Lykt	for	kjennemerke	bak

4.7.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Lykten	kaster	lys	direkte	bakover.
b)	 Lyskilde	defekt.
c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet.

4.7.2. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

System virker ikke i samsvar med 
kravene(a).

4.8.	 Refleksinnretninger,	(lysreflekterende)	synlighetsmerking	og	kjennemerker	bak

4.8.1.	 Tilstand Visuell	kontroll. a) Refleksinnretning	defekt	eller	
skadet.

b)	 Refleksinnretning	ikke	tilstrekkelig	
festet.

4.8.2.	 Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll. Innretning,	reflektert	farge	eller	
plassering ikke i samsvar med kravene(a).

4.9. Obligatoriske kontrollinnretninger for belysningsutstyr

4.9.1.	 Tilstand	og	
virkemåte

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Virker	ikke.

4.9.2. Samsvar med 
kravene(a).

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Ikke i samsvar med kravene(a).
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4.10. Elektriske 
forbindelser 
mellom 
trekkvogn og 
tilhenger eller 
semitrailer

Visuell	kontroll:	undersøk	om	
mulig forbindelsens elektriske 
gjennomgang.

a) Faste deler ikke forsvarlig festet.
b)	 Skadet	eller	slitt	isolasjon.
c)	 Tilhengerens	eller	trekk	vognens	

elektriske for bindelser virker ikke 
riktig.

4.11. Elektrisk 
ledningsnett

Visuell	kontroll	når	kjøretøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter, i visse tilfeller også inne i 
motorrommet.

a)	 Ledningsnettet	utilstrekke	lig	eller	
uforsvarlig festet.

b)	 Ledningsnettet	slitt.
c)	 Skadet	eller	slitt	isolasjon.

4.12. Ikke-obliga-
toriske lykter 
og	refleksinn-
retninger (X)(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 En	lykt/refleksinnretning	montert	i	
strid med kravene(a).

b)	 Lyktens	funksjon	ikke	i	samsvar	
med kravene(a).

c)	 Lykten/refleksinnretningen	ikke	
tilstrekkelig festet.

4.13. Batteri(er) Visuell	kontroll. a) Ikke tilstrekkelig festet.
b)	 Lekkasje.
c) Bryter defekt (dersom det kreves en 

slik).
d) Sikringer defekte (dersom det kreves 

slike).
e)	 Utilstrekkelig	ventilasjon	(dersom	

det kreves).

5. AKSLER, HJUL, DEKK OG FJÆRING

5.1. Aksler

5.1.1. Aksler Visuell	kontroll	når	kjøretøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter. Slitasjetestere	kan	brukes	
og	anbefales	for	kjøretøyer	med	en	
bruttovekt på over 3,5 tonn.

a) Aksel bruddskadet eller deformert.
b)	 Ikke	tilstrekkelig	festet	til	kjøretøyet.
c) Feilaktig	reparasjon	eller	endring.

5.1.2. Akseltapper Visuell	kontroll	når	kjøretøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter.	Slitasjetestere	kan	brukes	
og	anbefales	for	kjøretøyer	med	en	
bruttovekt på over 3,5 tonn. Påvirk 
hvert	hjul	med	en	vannrett	eller	
loddrett kraft og legg merke til hvor 
mye	akselbjelken	beveger	seg	i	
forhold til akseltappen.

a) Akseltappen bruddskadet.
b) For	stor	slitasje	på	kingbolt	eller	

bøssinger.
c) For stor vandring mellom akseltapp 

og	akselbjelke.
d) Splint til akseltapp sitter løst på 

akselen.

5.1.3. Hjullager Visuell	kontroll	når	kjøre	tøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter. Slitasjetestere	kan	brukes	
og	anbefales	for	kjøretøyer	med	en	
bruttovekt på over 3,5 tonn. Vugg	
hjulet	eller	påvirk	hvert	hjul	med	
en vannrett kraft og legg merke til 
hvor	mye	hjulet	løftes	i	forhold	til	
akseltappen.

a) For	stor	slakk	i	hjullageret.
b)	 Hjullageret	for	stramt	eller	fastkilt.
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5.2. Hjul og dekk

5.2.1. Hjulnav Visuell kontroll. a) Hjulmuttere eller –bolter mangler
eller sitter løst.

b) Navet er slitt eller skadet.

5.2.2. Hjul Visuell kontroll av begge sider av 
hvert hjul når kjøretøyet står over en 
smøregrav eller på en billøfter.

a) Brudd eller defekt sveising.
b) Låseringer til dekk feilmontert.
c) Hjul skjevt eller slitt.
d) Hjulstørrelse eller –type ikke i 

samsvar med kravene(a) og påvirker
trafikksikkerheten.

5.2.3. Dekk Visuell kontroll av hele dekket enten 
ved å rotere hjulet når det er løftet 
fra bakken og kjøretøyet står over en 
smøregrav eller på en billøfter, eller 
ved å trille kjøretøyet fram og tilbake 
over en smøregrav.

a) Dekkets dimensjon, belast-
ningskapasitet, godkjen ningsmerke 
eller hastig hetsindeks er ikke i 
samsvar med kravene(a) og påvirker
trafikksikkerheten.

b) Ulik størrelse på dekk på samme 
aksel eller på tvillinghjul.

c) Forskjellig type dekk på samme 
aksel (radialdekk / diagonaldekk).

d)	 Alvorlige	skader	eller	flenger	i
dekket.

e) Dekkets mønsterdybde ikke i 
samsvar med kravene(a).

f) Dekket gnir mot andre deler.
g) Regummierte dekk ikke i samsvar 

med kravene(a).
h) Systemet for kontroll av lufttrykk er 

defekt eller virker åpenbart ikke.

5.3. Fjæringssystem

5.3.1. Fjærer og 
stabilisator

Visuell kontroll når kjøre tøyet 
står over en smøregrav eller på en 
billøfter. Slitasje testere kan brukes 
og anbe fales for kjøretøyer med en 
bruttovekt på over 3,5 tonn.

a) Fjærer ikke tilstrekkelig festet til 
understell eller aksel.

b) Fjærdel skadet eller brukket.
c) Fjær mangler.
d) Feilaktig reparasjon eller endring.

5.3.2. Støtdempere Visuell kontroll når kjøre tøyet 
står over en smøregrav eller 
på en billøfter, eller ved hjelp 
av spesialutstyr, dersom det er 
tilgjengelig.

a) Støtdempere ikke tilstrek kelig festet 
til understell eller aksel.

b) Skadet støtdemper som viser tegn på 
alvorlig lekkasje eller feil.

5.3.2.1. Effek tivitets-
prøving av 
demping (X)(b)

Bruk spesialutstyr og sammenlign 
forskjeller mellom høyre og venstre 
og/eller absolutte verdier oppgitt av 
produsenten.

a) Vesentlig forskjell mellom venstre 
og høyre.

b) Oppgitte minsteverdier overholdes 
ikke.
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5.3.3. Kardangrør, 
radiusarmer, 
gaffelarmer og 
opp hengsarmer

Visuell	kontroll	når	kjøre	tøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter.	Slitasje	testere	kan	brukes	
og	anbe	fales	for	kjøretøyer	med	en	
bruttovekt på over 3,5 tonn.

a) Deler ikke tilstrekkelig festet til 
understell eller aksel.

b) Del skadet, bruddskadet eller sterkt 
korrodert.

c) Feilaktig	reparasjon	eller	endring.

5.3.4. Opphengs ledd Visuell	kontroll	når	kjøre	tøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter. Slitasje	testere	kan	brukes	
og	anbe	fales	for	kjøretøyer	med	en	
bruttovekt på over 3,5 tonn.

a) For	stor	slitasje	på	kingbolt	og/eller	
bøssinger eller i opphengsledd.

b)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	
skadet.

5.3.5. Luftfjæring Visuell	kontroll. a) Systemet virker ikke.
b) Del skadet, endret eller slitt på 

en måte som påvirker systemets 
funksjon	negativt.

c) 
Hørbar	lekkasje	i	systemet.

6. UNDERSTELL OG UNDERSTELLSUTSTYR

6.1. Understell eller ramme og utstyr

6.1.1. Alminnelig 
tilstand

Visuell	kontroll	med	kjøretøyet	over	
en smøregrav eller på en billøfter.

a)	 Rammebjelke	eller	tverr	bjelke	
bruddskadet eller deformert.

b) Forsterkningsplater eller 
festeinnretninger ikke tilstrekkelig 
festet.

c)	 Kraftig	korrosjon	som	påvirker	
stabiliteten.

6.1.2. Eksosrør og 
lyddempere

Visuell	kontroll	når	kjøretøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter.

a) Eksosanlegget utilstrek kelig festet 
eller utett.

b) Avgasser trenger inn i førerhuset 
eller kupeen.

6.1.3. Drivstoff tank og 
-rør (herunder 
system for 
oppvarming av 
drivstoff tank og 
-rør)

Visuell	kontroll	når	kjøre	tøyet	
står over en smøregrav eller på en 
billøfter,	ved	hjelp	av	innretninger	for	
påvisning	av	lekkasje	ved	LPG/CNG-
systemer.

a) Drivstofftank eller -rør ikke 
tilstrekkelig festet.

b) Drivstoff lekker ut eller tanklokket 
mangler eller er defekt.

c) Rør skadet eller slitt.
d) Stoppekran (dersom det kreves) 

virker ikke riktig.
e) Brannfare på grunn av

–	 drivstofflekkasje,
–	 utilstrekkelig	avskjermet	

drivstofftank eller eksosanlegg,
– motorrommets tilstand.

f)	 LPG/CNG-system	eller	
hydrogensystem ikke i samsvar med 
kravene(a).

6.1.4. Støtfangere, 
sidevern og 
underkjørings-
hinder bak

Visuell	kontroll. a)	 Løse	deler	eller	skader	kan	forårsake	
personskade ved berøring.

b) Innretning åpenbart ikke i samsvar 
med kravene(a).
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6.1.5. Reserve-
hjulsholder	
(dersom en slik 
er montert)

Visuell	kontroll. a) Holderen ikke i god stand.
b) Holderen har bruddskader eller er 

ikke tilstrekkelig festet.
c)	 Reservehjul	utilstrekkelig	festet	i	

holderen og kan falle av.

6.1.6. Koplings- og 
slepeinn-
retninger

Visuell	kontroll	med	tanke	på	slitasje	
og riktig virkemåte, med særlig vekt 
på montert sikkerhetsutstyr og/eller 
bruk av måleutstyr.

a) Del skadet, defekt eller sprukket.
b)	 For	stor	slitasje	på	en	del.
c) Ikke tilstrekkelig festet.
d) Sikkerhetsutstyr mangler eller virker 

ikke riktig.
e) Indikator virker ikke.
f)	 Skjuler	kjennemerke	eller	lykter	(når	

innretningene ikke er i bruk).
g) Feilaktig	reparasjon	eller	endring.

6.1.7. Kraftover føring Visuell	kontroll. a) Sikringsbolter mangler eller sitter 
løst.

b)	 For	stor	slitasje	på	drivakselens	
lagre.

c)	 For	stor	slitasje	på	universalledd.
d)	 Slitasje	på	leddkoplinger.
e) Aksel skadet eller bøyd.
f)	 Lagerhus	er	bruddskadet	eller	ikke	

tilstrekkelig festet.
g)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	

skadet.
h) Ulovlig endring av 

kraftoverføringen.

6.1.8.	 Motor oppheng Visuell	kontroll,	ikke	nødvendigvis	
over en smøregrav eller på en 
billøfter.

Festeinnretninger slitt, åpenbart 
og alvorlig skadet, løse eller med 
bruddskader.

6.1.9. Motorytelse Visuell	kontroll. a) Ulovlig endring av styreenheten.
b) Ulovlig endring av motoren.

6.2. Førerhus og karosseri

6.2.1. Tilstand Visuell	kontroll. a)	 Løst	eller	skadet	panel	eller	en	
annen del som vil kunne forårsake 
personskade.

b) Karosseristolpe ikke tilstrekkelig 
festet.

c) Mulighet for inntrengning av 
avgasser fra motor eller eksosanlegg.

d) Feilaktig	reparasjon	eller	endring.

6.2.2. Feste Visuell	kontroll	med	kjøretøyet	over	
en smøregrav eller på en billøfter.

a) Karosseri eller førerhus ikke 
tilstrekkelig festet.

b) Karosseri/førerhus åpenbart ikke 
plassert rett på understellet.

c) Karosseri/førerhus ikke tilstrekkelig 
festet	på	understell	eller	tverrbjelker.

d)	 Kraftig	korrosjon	ved	festepunkter	
på selvbærende karosserier.
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6.2.3. Dører og 
lukkemeka-
nismer

Visuell	kontroll. a) Dør åpnes eller stenges ikke 
ordentlig.

b) Dør kan forventes å åpne seg ved en 
feiltakelse eller vil ikke forbli lukket.

c) Dører, hengsler, låser eller stolper 
mangler eller er slitt.

6.2.4. Gulv Visuell	kontroll	med	kjøretøyet	over	
en smøregrav eller på en billøfter.

Gulv	utilstrekkelig	festet	eller	svært	slitt.

6.2.5. Førersete Visuell	kontroll. a) Løst	sete	eller	sete	med	defekt	
konstruksjon.

b) Justeringsinnretning virker ikke 
riktig.

6.2.6. Andre seter Visuell	kontroll. a) Seter defekte eller ikke tilstrekkelig 
festet.

b) Seter ikke montert i samsvar med 
kravene(a).

6.2.7.  Betjenings-
innretninger

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Betjeningsinnretning	som	er	nødvendig	
for	sikker	drift	av	kjøretøyet,	virker	ikke	
riktig.

6.2.8.	 Stigtrinn Visuell	kontroll. a) Stigtrinn eller trinnbøyle er ikke 
tilstrekkelig festet.

b) Stigtrinn eller bøyle i en tilstand som 
kan forventes å forårsake skade på 
brukerne.

6.2.9. Annet innvendig 
og utvendig 
tilbehør og 
utstyr

Visuell	kontroll. a) Innfesting av annet tilbehør eller 
utstyr defekt.

b) Annet tilbehør eller utstyr er ikke i 
samsvar med kravene(a).

c) Hydraulisk utstyr utett.

6.2.10. Skvett	skjermer	
(vinger), 
avskjerm-
ingsinnret ninger

Visuell	kontroll. a) Mangler, sitter løst eller er sterkt 
tæret.

b)	 Utilstrekkelig	avstand	til	hjul.
c) Ikke i samsvar med kravene(a).

7. ANNET UTSTYR

7.1. Bilbelter/spenner og sikringsutstyr

7.1.1. Sikker 
montering 
av bilbelter/
spenner

Visuell	kontroll. a) Feste svært slitt.
b) Feste løst.

7.1.2. Bilbelters /
spenners 
tilstand

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Påbudt bilbelte mangler eller er ikke 
montert.

b) Bilbelte skadet.
c) Bilbelte ikke i samsvar med 

kravene(a).
d) Bilbeltespenne skadet eller virker 

ikke riktig.
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e) Strammer skadet eller virker ikke 
riktig.

7.1.3. Kraftbe grenser 
for bilbelte

Visuell	kontroll. Kraftbegrenser mangler åpenbart eller 
passer	ikke	til	kjøretøyet.

7.1.4. Bilbelte-
strammere

Visuell	kontroll. Beltestrammer mangler åpenbart eller 
passer	ikke	til	kjøretøyet.

7.1.5. Kolli	sjonspute Visuell	kontroll. a) Kollisjonspute	mangler	åpenbart	
eller	passer	ikke	til	kjøretøyet.

b)	 Kollisjonspute	virker	åpenbart	ikke.

7.1.6. SRS-systemer Visuell	kontroll	av	feilindikatoren. Feilindikatoren for SRS gir signal om 
feil ved systemet.

7.2. Brann slokkings-
apparat (X)(b)

Visuell	kontroll. a) Mangler.
b) Ikke i samsvar med kravene(a).

7.3.	 Låser	og	
tyverisikring

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a) Innretning forhindrer ikke at 
kjøretøyet	kan	kjøres.

b) Er defekt eller låser eller sperrer 
utilsiktet.

7.4.	 Varsel	trekant	
(dersom en slik 
kreves) (X)(b)

Visuell	kontroll. a) Mangler eller er mangelfull.
b) Ikke i samsvar med kravene(a).

7.5. Første-
hjelpsskrin	
(dersom det 
kreves) (X)(b)

Visuell	kontroll. Mangler, er mangelfullt eller er ikke i 
samsvar med kravene(a).

7.6. Stoppe klosser 
(kiler) (dersom 
det kreves) (X)
(b)

Visuell	kontroll. Mangler eller ikke i god stand.

7.7. Signalhorn Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke.
b)	 Betjeningsinnretning	ikke	

tilstrekkelig festet.
c) Ikke i samsvar med kravene(a).

7.8.	 Hastig hetsmåler Visuell	kontroll	eller	kontroll	av	
virkemåte ved prøving på vei eller 
elektronisk.

a) Ikke i samsvar med kravene(a).
b)	 Virker	ikke.
c) Belysning virker ikke.

7.9.  Fartsskriver 
(dersom en slik 
er montert / 
kreves)

Visuell	kontroll. a) Ikke i samsvar med kravene(a).
b)	 Virker	ikke.
c) Plombering defekt eller mangler.
d) Kalibreringsplate mangler eller er 

uleselig eller ugyldig.
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e) Tydelig	inngrep.
f) Dekkdimensjon	ikke	i	samsvar	med	

kalibrerings parametrene.

7.10. Hastig-
hetsbegren ser 
(dersom en slik 
er montert / 
kreves)

Visuell	kontroll	og	kontroll	
av virkemåte dersom utstyr er 
tilgjengelig.

a) Ikke montert i samsvar med 
kravene(a).

b)	 Virker	åpenbart	ikke.
c) Hastighet feil innstilt (dersom den 

kontrolleres).
d) Plombering defekt eller mangler.
e) Kalibreringsplate mangler eller er 

uleselig eller ugyldig.
f) Dekkdimensjon	ikke	i	samsvar	med	

kalibrerings parametrene.

7.11. Kilometer teller 
dersom det 
finnes	(X)(b)

Visuell	kontroll. a) Tydelig	inngrep	(bedrageri).
b)	 Virker	åpenbart	ikke.

7.12. Elektronisk 
stabilitetssystem 
(ESC)	dersom	
det er montert / 
kreves

Visuell	kontroll. a)	 Hjulhastighetsfølere	mangler	eller	er	
skadet.

b)	 Ledninger	er	skadet.
c) Andre deler mangler eller er skadet.
d) Bryter skadet eller virker ikke riktig.
e)	 Feilindikatoren	for	ESC	gir	signal	

om feil i systemet.

8.	ULEMPER

8.1.	 Støy

8.1.1.	 Støydemp-
ingsanlegg

Subjektiv	vurdering	(med	mindre	
inspektøren anser at støynivået kan 
være for høyt, da det kan foretas 
en	støyprøving	ved	hjelp	av	en	
støynivåmåler).

a) Støynivået er høyere enn det som er 
tillatt i henhold til kravene(a).

b) Deler av støydempingsan legget 
sitter løst, kan falle av, er skadet, er 
feilmon tert, mangler eller er åpen-
bart blitt endret på en måte som 
kan ha en negativ innvirkning på 
støynivået.

8.2.	 Eksosutslipp

8.2.1.	 Utslipp	fra	bensinmotorer

8.2.1.1.	 Utstyr for 
reduksjon	
av eksos-
utslipp

Visuell	kontroll. a) Utslippsreduksjonsutstyr	montert	av	
produsenten mangler eller er endret 
eller åpenbart defekt.

b) Lekkasjer	som	kan	påvirke	
utslippsmålingene.
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8.2.1.2.	 Gass	utslipp Måling	ved	hjelp	av	en	ek	sos-
analysator i samsvar med kravene(a). 
Alternativt kan kontrollen av 
utslippssys	temet	på	kjøretøyer	
som er utstyrt med egnet egendiag-
nosesystem, foretas ved at 
OBD-systemet leses av på en 
egnet måte, og ved å kontrollere at 
egendiagnose systemet virker riktig, 
istedenfor utslippsmålinger mens 
motoren går på tomgang i samsvar 
med produsentens anbefalinger om 
oppvarming og andre krav(a).

a) Enten overstiger gassut slippene 
nivåene	som	er	spesifisert	av	
produsenten,

b) eller, dersom disse opplys ningene 
ikke	finnes,	CO-utslippene	
overstiger følgende verdier:
i)	 for	kjøretøyer	som	ikke	har	et	

avansert utslippskontrollsystem:
– 4,5 %, eller
– 3,5 %,

 i henhold til datoen for første 
gangs registrering eller bruk 
angitt i kravene(a),

ii)	 for	kjøretøyer	som	har	et	
avansert utslippskontrollsystem:
– ved tomgang: 0,5 %,
– ved forhøyet tomgang: 

0,3 %,
 eller
– ved tomgang: 0,3 %(6),
– ved forhøyet tomgang:  

0,2 %,
 i henhold til datoen for første 
gangs registrering eller bruk 
angitt i kravene(a).

c)	 Lambda	ligger	utenfor	området	
1 ± 0,03 eller er ikke i samsvar med 
produ	sentens	spesifikasjoner.

d) OBD-avlesning tyder på betydelig 
feil.

8.2.2.	 Utslipp	fra	dieselmotorer

8.2.2.1.	 Utstyr for 
reduksjon	av	
eksos utslipp

Visuell	kontroll. a) Utslippsreduksjonsutstyr	montert	av	
produsenten mangler, er endret eller 
er åpenbart defekt.

b) Lekkasjer	som	kan	påvirke	
utslippsmålingene.

8.2.2.2.	 Opasitet
Kjøretøyer	regi	strert	eller	
tatt	i	bruk	før	1.	januar	
1980	er	unntatt	fra	dette	
kravet

a) Måling av røyktetthet ved fri 
akselerasjon	(ingen	belastning	fra	
tomgang opptil avregu lerings-
turtall) i frigir med clutchen 
tilkoplet.

b)	 Forkondisjonering	av	kjøretøyet:
1.	 Kjøretøyer	 kan	 kont	rolleres	

uten	forkondi	sjonering	selv	om	
det av sikkerhetsmessige år-
saker bør påses at motoren er 
varm og i tilfredsstillende stand.

2.	 Krav	til	forkondisjo	nering:

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal motor-
oljens	tempe	ratur	målt	ved	
hjelp	av	en	sonde	i	røret	for	
oljepeilepinnen	være	minst	
80	°C,	eller	normal	drifts-
temperatur dersom den er 
lavere, eller motorblokkens 
tem peratur, målt ved infrarødt 
strålings nivå, skal være minst 
like høy. Dersom slik måling 
på	grunn	av	kjøretøyets	opp-
bygning ikke er mulig, kan 
motorens normale drifts tem-
peratur fastslås på annen måte, 
for	eksempel	ved	at	kjøleviften	
er i drift.

a)	 For	kjøretøyer	som	er	registrert	
eller tatt i bruk første gang etter den 
datoen som er angitt i kravene(a):

 opasiteten overstiger nivået angitt på 
produsentens	plate	på	kjøretøyet.

b) Dersom disse opplysning ene ikke er 
tilgjengelige,	eller	dersom	kravene(a) 
ikke tillater bruk av referanseverdier:

 for sugemotorer: 2,5 m-1,
 for turboladede motorer: 3,0 m-1,
	 eller,	for	kjøretøyer	som	er	angitt	

i kravene(a), eller som er registrert 
eller tatt i bruk første gang etter den 
datoen som er angitt i kravene(a):

 1,5 m-1(7).
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ii) Eksosanlegget skal ren ses 
ved minst tre frie akselera -
sjonssykluser	eller	ved	en	
tilsvarende metode.

c) Prøvingsmetode:
1. Motor og eventuelt turbo lader 

skal gå på tomgang før hver frie 
akselerasjonssyklus	på	begynnes.	
For diesel motorer i tunge 
kjøretøyer	betyr	dette	minst	ti	
sekunder etter at gasspedalen er 
sluppet.

2. På begynnelsen av hver syklus 
med	fri	akselerasjon	skal	
gasspedalen trykkes raskt og 
jevnt	helt	inn	(på	under	ett	
sekund), men ikke voldsomt, 
slik at det oppnås høyeste ytelse 
fra innsprøytingspumpen.

3.	 Ved	hver	syklus	med	fri	
akselerasjon	skal	motoren	
før gasspe dalen slippes nå 
avreguleringsturtallet eller, 
for	kjøretøyer	med	automatisk	
gir, hastigheten angitt av 
produsenten eller, der som 
disse opplys ning ene ikke er 
tilgjeng	elige,	to	tredeler	av	
avregulerings turtallet. Dette 
kan for eksem pel sikres ved at 
motorturtallet kontrol leres eller 
ved at det får gå tilstrekkelig tid 
fra gasspedalen trykkes inn til 
den slippes, det vil si minst to 
sekunder	for	kjøretøyer	i	gruppe	
1 og 2 som angitt i vedlegg I.

4.	 Kjøretøyer	skal	nektes	god-
kjenning	bare	der	som	det	
aritmetiske	gjennomsnittet	av	
minst	tre	frie	akselera	sjons-
sykluser oversti ger grense-
verdien. Dette kan beregnes 
ved å se bort fra målinger som 
avviker betydelig fra det målte 
gjennomsnittet,	eller	resul	tatet	
av andre statistiske beregninger 
som tar hensyn til målingenes 
spredning. Med lemsstatene kan 
begrense antall prøv inger som 
skal foretas.

5. For å unngå unødige prøvinger 
kan med lems statene nekte 
godkjenning	av	kjø	retøyer	der	
de målte verdiene i mindre enn 
tre	sykluser	med	fri	akselerasjon	
eller etter syklusene med 
utluft ing ligger betydelig over 
grenseverdiene. På samme måte 
kan medlems statene for å unngå 
unødige	prøv	inger	godkjenne	
kjø	retøyer	der	de	målte	verdiene	
i mindre enn tre sykluser med 
fri	akselerasjon	eller	etter	
syklusene med utluft ing ligger 
betydelig under grenseverdiene.

8.3.	 Demping av elektromagnetisk interferens

Radiostøy (X)(b) Visuell	undersøkelse. Et av kravene(a) er ikke oppfylt.

8.4.	 Andre	punkter	knyttet	til	miljøet

8.4.1.	 Væske	lekkasjer Visuell	undersøkelse. Alle	store	væskelekkasjer	som	kan	skade	
miljøet	eller	være	en	sikkerhetsrisiko	for	
andre	trafikanter.
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9. TILLEGGSKONTROLLER FOR KJØRETØYER TIL PERSONTRANSPORT I GRUPPE M2, M3

9.1. Dører

9.1.1. Inngangs- og 
utgangs dører

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke.
b) Skadet tilstand.
c)	 Defekt	nødbetjening.
d)	 Fjernkontroll	av	dører	eller	

varslingsinnretninger defekte.
e) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.1.2. Nød utganger Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte (dersom det er relevant).

a)	 Virker	ikke.
b) Nødutgangsskilter mangler eller er 

uleselige.
c) Hammer til å knuse ruter mangler.
d) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.2. Avdugg ings- og 
avisingsan legg 
(X)(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke	riktig.
b) Utslipp av giftige gasser i førerhuset 

eller kupeen.
c) Defekt avisingsanlegg (der som det 

er obligatorisk).

9.3.	 Ventila	sjons-	og	
varmeanlegg 
(X)(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke.
b) Utslipp av giftige gasser i førerhuset 

eller kupeen.

9.4. Seter

9.4.1.	 Passasjer	seter	
(her under seter 
for medfølg ende 
perso nale)

Visuell	kontroll. a) Seter defekte eller ikke tilstrekkelig 
festet.

b) Klappseter (dersom det er tillatt) 
virker ikke automatisk.

c) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.4.2. Førersete 
(tilleggs krav)

Visuell	kontroll. a) Defekt spesialutstyr som for 
eksempel	solskjerm.

b)	 Vern	av	føreren	utilstrek	kelig	eller	
ikke i samsvar med kravene(a).

9.5. Innvendig 
belysning og 
GPS-utstyr	(X)
(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Utstyr defekt eller ikke i samsvar med 
kravene(a).

9.6.	 Ganger,	arealer	
for stående 
passasjerer

Visuell	kontroll. a)	 Gulv	utilstrekkelig	festet.
b) Defekte håndlister eller håndtak.
c) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.7.	 Trapper	og	trinn Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte (dersom det er relevant).

a) Dårlig eller skadet tilstand.
b) Foldbare stigtrinn virker ikke riktig.
c) Ikke i samsvar med kravene(a).
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9.8.		 Anlegg	for	
kommunikasjon	
med	passasjerer	
(X)(b)

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

Defekt anlegg.

9.9.  Meldinger (X)
(b)

Visuell	kontroll. a) Manglende, uriktig eller uleselig 
melding.

b) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.10. Krav til transport av barn (X)(b)

9.10.1. Dører Visuell	kontroll. Beskyttelse av dører ikke i samsvar med 
kravene(a) til denne form for transport.

9.10.2. Signal utstyr og 
spesialutstyr

Visuell	kontroll. Signalutstyr eller spesialutstyr mangler 
eller ikke i samsvar med kravene(a).

9.11.	 Krav	til	transport	av	funksjonshemmede	personer	(X)(b)

9.11.1. Dører, ramper 
og heiser

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke.
b) Skadet tilstand.
c)	 Defekte	betjeningsinnret	ninger.
d) Defekte varslingsinnret ninger.
e) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.11.2. Festing av 
rullestol

Visuell	kontroll	og	kontroll	av	
virkemåte.

a)	 Virker	ikke.
b) Skadet tilstand.
c)	 Defekte	betjeningsinnretninger.
d) Ikke i samsvar med kravene(a).

9.11.3. Signal utstyr og 
spesialutstyr

Visuell	kontroll. Signalutstyr eller spesialutstyr mangler 
eller ikke i samsvar med kravene(a).

9.12. Annet spesialutstyr (X)(b)

9.12.1. Anlegg for 
tilberedning av 
nærings midler

Visuell	kontroll. a) Anlegg ikke i samsvar med 
kravene(a).

b) Anlegg skadet i en slik grad at det 
ville være farlig å bruke det.

9.12.2. Sanitær anlegg Visuell	kontroll. Anlegg ikke i samsvar med kravene(a).
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9.12.3. Andre inn-
retninger (for 
eksem pel audio-
visuelle anlegg)

Visuell	kontroll. Ikke i samsvar med kravene(a).

(1)	 Med	feilaktig	reparasjon	eller	endring	menes	reparasjoner	eller	endringer	som	reduserer	kjøretøyets	trafikksikkerhet	eller	har	
negative	miljøvirkninger.

(2)	 48	%	for	kjøretøyer	som	ikke	er	utstyrt	med	ABS,	eller	som	er	typegodkjent	før	1.	oktober	1991.
(3)	 45	%	for	kjøretøyer	som	er	registrert	etter	1988,	eller	fra	den	datoen	som	er	angitt	i	kravene,	der	seneste	dato	gjelder.
(4)	 43	%	for	semitrailere	og	slepvogner	som	er	registrert	etter	1988,	eller	fra	den	datoen	som	er	angitt	i	kravene,	der	seneste	dato	

gjelder.
(5) 2,2 m/s2	for	kjøretøyer	i	gruppe	N1,	N2	og	N3.
(6)	 Typegodkjent	i	henhold	til	grenseverdiene	i	rad	A	eller	B	avsnitt	5.3.1.4	i	vedlegg	I	til	direktiv	70/220/EØF	som	endret	ved	

direktiv	98/69/EF	eller	senere,	eller	registrert	eller	tatt	i	bruk	første	gang	etter	1.	juli	2002.
(7)	 Typegodkjent	 i	 henhold	 til	 grenseverdiene	 i	 rad	 B	 avsnitt	 5.3.1.4	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 70/220/EØF	 som	 endret	 ved	

direktiv	98/69/EF	eller	senere,	eller	grenseverdiene	i	rad	B1,	B2	eller	C	i	avsnitt	6.2.1	i	vedlegg	I	til	direktiv	88/77/EØF	som	
endret	ved	direktiv	1999/96/EF	eller	senere,	eller	registrert	eller	tatt	i	bruk	første	gang	etter	1.	juli	2008.

Merknader:
(a)	 «Kravene»	er	fastsatt	ved	typegodkjenningskrav	på	datoen	for	godkjenning,	første	gangs	registrering	eller	ibruktaking	samt	

ved	ettermonteringsforpliktelser	eller	ved	nasjonal	lovgivning	i	registreringsstaten.
(b)	 (X)	angir	punkter	som	gjelder	kjøretøyets	tilstand	og	dets	egnethet	til	bruk	på	vei,	men	som	ikke	anses	som	vesentlige	ved	

periodisk	kjøretøykontroll.
(c)	 (XX)	Denne	årsaken	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes,	gjelder	bare	dersom	prøving	kreves	i	henhold	til	nasjonal	

lovgivning.»

___________________
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2015/EØS/64/16

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 292, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Av	 hensyn	 til	 trafikksikkerhet,	 miljøvern	 og	 rettferdig
konkurranse	 er	 det	 viktig	 å	 sikre	 at	 kjøretøyer	 i	 drift
vedlikeholdes og kontrolleres på en tilfredsstillende
måte, slik at deres ytelse opprettholdes i samsvar med
typegodkjenningen	uten	uforholdsmessig	stor	forringelse
gjennom	hele	deres	levetid.

2) I tillegg til standardene og metodene omhandlet i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av
6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner og
deres tilhengere(1)	 bør	 inspektører	 som	 gjennomfører
teknisk	kontroll,	utstyres	med	retningslinjer	for	å	sikre	en
harmonisert vurdering av manglene oppført i vedlegg II til 
nevnte direktiv.

3) Det	er	tatt	hensyn	til	konklusjonene	fra	de	to	prosjektene
Autofore(2) og Idelsy(3),	 som	nylig	 ble	 gjennomført	 for
å undersøke framtidige muligheter for teknisk kontroll,
samt resultatet av en åpen og saklig dialog med de berørte
parter.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	173	av	8.7.2010,	s.	74,	er	
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2011 av 20. mai 2011 om 
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den 
europeiske unions tidende nr.	43	av	28.7.2011,	s.	15.

(1) EUT	L	141	av	6.6.2009,	s.	12.
(2) Autofore study on the Future Options for Roadworthiness Enforcement in

the European Union, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/
projectfiles/autofore_en.htm

(3) IDELSY	Initiative	for	Diagnosis	of	Electronic	Systems	 in	Motor	Vehicles	
for	 PTI,	 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/
idelsy_en.htm

4) For	 å	 gjenspeile	 manglenes	 alvorlighetsgrad	 bør	 tre
feilkategorier innføres.

5) For hver kategori av mangler bør konsekvensene av å
bruke	kjøretøyet	i	den	aktuelle	tilstanden	beskrives.

6) Denne	 rekommandasjon	 er	 første	 skritt	 på	 veien	 til	 en
ensartet vurdering av de mangler som avdekkes ved
teknisk kontroll av i Unionen —

VEDTATT	DENNE	REKOMMANDASJON:

Medlemsstatene bør vurdere mangler som oppdages ved 
tekniske	kontroller	av	kjøretøyer,	i	samsvar	med	retningslinjene	
angitt	i	vedlegget	til	denne	rekommandasjon.

Utferdiget	i	Brussel,	5.	juli	2010.

For Kommisjonen

Siim	KALLAS

Visepresident

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 5. juli 2010

om vurdering av mangler ved teknisk kontroll i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere

(2010/378/EU) (*)
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VEDLEGG

1.  Vurdering av mangler og definisjoner

Innenfor	rammen	av	gjennomføringen	av	direktiv	2009/40/EF	angis	i	denne	rekommandasjon	de	kjøretøysystemer	og	
–deler	som	skal	kontrolleres,	og	de	retningslinjer	medlemsstatene	anbefales	å	følge	ved	teknisk	kontroll	for	å	fastslå	om	
kjøretøyets	tilstand	kan	godkjennes.

2.  Retningslinjer for vurdering av mangler og definisjoner

Retningslinjene	for	vurdering	av	mangler,	herunder	tekniske	mangler	og	andre	uregelmessigheter	som	oppdages	ved	
den	periodiske	kontrollen	av	kjøretøyer,	kan	deles	inn	i	følgende	tre	kategorier:

MINDRE	MANGLER	(MiM)

STØRRE	MANGLER	(StM)

FARLIGE	MANGLER	(FM)

Hver	kategori	av	mangler	bør	defineres	ved	å	henvise	til	kjøretøyets	tilstand	på	følgende	måte:

MINDRE	MANGLER

Tekniske	mangler	som	ikke	har	en	betydelig	innvirkning	på	kjøretøyets	sikkerhet,	samt	andre	mindre	uregelmessigheter.	
Det	er	ikke	nødvendig	å	undersøke	kjøretøyet	på	nytt,	og	det	kan	med	rimelighet	forventes	at	de	oppdagede	manglene	
vil bli utbedret omgående.

STØRRE	MANGLER

Mangler	 som	 kan	 redusere	 kjøretøyets	 sikkerhet	 eller	 utsette	 andre	 trafikanter	 for	 fare,	 samt	 andre	mer	 betydelige	
uregelmessigheter.	Ytterligere	bruk	av	kjøretøyet	på	vei	uten	at	de	oppdagede	manglene	repareres,	underlegges	vilkår.	
Vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 må	 vedta	 en	 framgangsmåte	 for	 fastsettelse	 av	 vilkår	 for	 bruk	 av	
kjøretøyet	fram	til	en	ny	teknisk	kontroll.

FARLIGE	MANGLER

Mangler	som	utgjør	en	direkte	og	umiddelbar	fare	for	trafikksikkerheten,	slik	at	kjøretøyet	ikke	bør	brukes	på	vei	under	
noen omstendighet.

Et	kjøretøy	som	har	mangler	som	omfattes	av	mer	enn	én	mangelkategori,	bør	klassifiseres	i	henhold	til	den	alvorligste	
mangelen.	Et	kjøretøy	med	flere	mangler	i	samme	kategori	kan	klassifiseres	i	mangelkategorien	over	dersom	manglenes	
kombinerte	virkning	gjør	kjøretøyet	farligere.

For	mangler	som	kan	klassifiseres	i	mer	enn	én	kategori,	bør	inspektøren	som	utfører	prøvingen,	være	ansvarlig	for	å	
kategorisere	manglene	etter	deres	alvorlighetsgrad	i	samsvar	med	nasjonal	lovgivning.

Det	 bør	 tas	 hensyn	 til	 krav	 om	 typegodkjenning	 ved	 første	 gangs	 registrering	 eller	 ibruktaking,	 ved	 vurdering	 av	
mangelen. Noen punkter vil likevel være omfattet av krav om ettermontering.

Retningslinjer for vurdering av mangler

Punkt Årsaker	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes Retningslinjer	for	 
vurdering av mangler

MiM StM FM

0. IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET

0.1.	 Kjennemerker	(dersom	
det er obligatorisk i 
henhold til kravene)(a)

a)		 Kjennemerke(r)	mangler	eller	er	så	dårlig	festet	
at det/de kan falle av.

X

b) Preging mangler eller er uleselig. X X

c)	 Ikke	i	samsvar	med	kjøretøyets	dokumenter	
eller med registre.

X
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MiM StM FM

0.2. Kjøretøyets	
understellsnum mer / 
serienummer

a) Mangler eller er ikke påvist. X

b) Ufullstendig, uleselig. X

c)	 Ikke	i	samsvar	med	kjøretøyets	dokumenter	
eller med registre.

X

1. BREMSEANLEGG

1.1. Mekanisk tilstand og virkemåte

1.1.1. Driftsbremsens pedal- / 
håndtakfeste

a) Pedalfeste for stramt. X

b)	 For	stor	slitasje	eller	klaring. X

1.1.2. Pedalens / håndtakets 
tilstand og 
bremsepedalens vandring

a) For stor eller for liten uutnyttet vandring. X

b)	 Bremsebetjeningsinnretningen	slipper	ikke	som	
den skal.

X X

c) Det sklihindrende belegget på bremsepedalen 
mangler, sitter løst eller er slitt.

X

1.1.3.	 Vakuumpumpe	eller	
kompressor og beholdere

a) Utilstrekkelig trykk/vakuum til å aktivere 
bremsen minst to ganger etter at varselsignalet 
er utløst (eller manometeret varsler fare).

X X

b) Den tid som trengs for å øke trykk/vakuum 
til et sikkert driftsnivå, er ikke i samsvar med 
kravene(a).

X

c) Flerkretsbeskyttelsesventilen eller 
trykkavlastningsventilen virker ikke.

X

d)	 Luftlekkasje	fører	til	merkbart	trykkfall	eller	
hørbar luftutstrømning.

X

e) Utvendig skade som kan ha innvirkning på 
bremseanleggets virkemåte.

X X

1.1.4. Manometer eller indikator 
for lavt trykk

Manometer eller indikator virker dårlig eller er 
defekt.

X X

1.1.5. Håndbetjent	bremseventil a) Betjeningsinnretning	sprukket,	skadet	eller	
svært slitt.

X

b)	 Betjeningsinnretning	utilstrekkelig	festet	på	
ventil eller ventil utilstrekkelig festet.

X

c)	 Løse	forbindelser	eller	lekkasjer	i	anlegget. X

d) Funksjonssvikt. X

1.1.6. Parkeringsbrems, 
betjeningsarm,	
låseinnretning for 
parkeringsbrems, 
elektronisk 
parkeringsbrems

a) Utilstrekkelig låsing. X

b)	 For	stor	slitasje	på	betjeningsarmens	feste	eller	
i låsemekanismen.

X X

c)	 For	stor	vandring	på	betjeningsarmen	tyder	på	
feil	justering.

X
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MiM StM FM

d)	 Betjeningsinnretning	mangler,	er	skadet	eller	
virker ikke.

e) Feil virkemåte, varslingsindikator viser 
funksjonssvikt.

X

X

1.1.7.	 Bremseventiler	
(fotventiler, av-
lastningsventiler, 
turtallsregulatorer)

a)	 Ventil	skadet	eller	for	stor	luftlekkasje. X X

b)	 For	stort	oljeutslipp	fra	kompressoren. X

c)	 Ventil	utilstrekkelig	festet	eller	feilmontert. X

d)	 Utslipp	eller	lekkasje	av	hydraulisk	væske. X X

1.1.8.	 Koplinger	for	
tilhengerbremser 
(elektriske og 
pneumatiske)

a) Kopling eller selvlukkende ventil defekt. X X

b) Kopling eller ventil utilstrekkelig festet eller 
feilmontert.

X X

c)	 For	store	lekkasjer. X X

d)	 Virker	ikke	som	de	skal. X X

1.1.9. Akkumulator, 
trykkluftbeholder

a) Beholder skadet, korrodert eller utett. X X

b)	 Tømmeinnretning	virker	ikke X X

c) Beholder utilstrekkelig festet eller feilmontert. X

1.1.10. Bremsekraftfor sterker, 
hoved sylinder (hydrau-
liske anlegg)

a) Bremsekraftforsterker defekt eller virker ikke. X

b) Hovedsylinder defekt eller utett. X X

c) Hovedsylinder utilstrekkelig festet. X X

d) For lite bremsevæske. X X

e)	 Lokk	på	beholder	for	hovedsylinder	mangler. X

f)	 Varsellampe	for	bremsevæske	lyser	eller	er	
defekt.

X

g) Funksjonssvikt	i	varslingsinnretningen	for	
bremsevæskenivå.

X

1.1.11. Bremserør a) Overhengende fare for svikt eller brudd. X X

b)	 Lekkasjer	i	rør	eller	tilslutninger. X X

c) Rør skadet eller sterkt korrodert. X X

d) Rør feil plassert. X X

1.1.12. Bremseslanger a) Overhengende fare for svikt eller brudd. X X

b) Slanger skadet, slitt, vridd eller for korte. X X

c)	 Lekkasjer	i	slanger	eller	tilslutninger. X X
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MiM StM FM

d) Slanger utvider seg for mye under trykk. X X

e) Slanger porøse. X

1.1.13. Bremsebelegg og 
bremseklosser

a) Belegg eller klosser svært slitt. X X

b)	 Belegg	eller	klosser	tilsmusset	(olje,	fett,	osv.). X X

c) Belegg eller kloss mangler. X

1.1.14. Bremsetromler, 
bremseskiver

a)	 Trommel	eller	skive	svært	slitt,	med	synlige	
riper eller sprekker, ikke tilstrekkelig festet 
eller brukket.

X X

b)	 Trommel	eller	skive	tilsmusset	(olje,	fett,	osv.). X

c)	 Trommel	eller	skive	mangler. X

d)	 Bremseskjold	utilstrekkelig	festet. X

1.1.15. Bremsekabler, stag, 
armer, forbindelsesledd

a) Kabler skadet eller deformert. X X

b) Del svært slitt eller korrodert. X X

c) Svakheter ved kabel, stag eller 
forbindelsesledd.

X

d) Kabelføring defekt. X

e) Bremseanleggets frie bevegelighet begrenset. X

f) Unormal bevegelse av armer/forbindelsesledd 
som	følge	av	feilinnstilling	eller	sterk	slitasje.

X

1.1.16. Bremsesylindre 
(herunder	fjærbremser	og	
hydrauliske sylindre)

a) Sylinder sprukket eller skadet. X X

b) Sylinder utett. X X

c) Sylinder utilstrekkelig festet eller feilmontert. X X

d) Sylinder sterkt korrodert. X X

e) For liten eller for stor stempel- eller 
membranvandring.

X X

f)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	skadet. X X

1.1.17.	 Lastavhengig	
bremsekraftregulator

a) Forbindelsesledd defekt. X

b) Forbindelsesledd feil innstilt. X

c)	 Ventil	sitter	fast	eller	virker	ikke. X X

d)	 Ventil	mangler. X

e) Merkeplate mangler. X

f) Opplysninger uleselige eller ikke i samsvar 
med kravene(a).

X
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1.1.18.	 Bremsejuster	ings-
innretninger og 
-indikatorer

a) Justeringsinnretningen er skadet, sitter fast 
eller beveger seg unormalt, er svært slitt eller 
er feil innstilt.

X

b) Justeringsinnretning defekt. X

c) Feil montert eller utskiftet. X

1.1.19. Mellomaksel-
bremseanlegg (dersom 
montert eller påkrevd)

a) Usikre tilkoplinger eller festeinnretninger. X X

b) Åpenbare defekter eller mangler. X

1.1.20. Automatisk aktivering av 
tilhengerbremser

Tilhengerbrems	slår	ikke	automatisk	inn	når	
koplingen frakoples.

X

1.1.21. Hele bremseanlegget a) Andre bremseinnretninger (f.eks. 
frostvæskepumpe, lufttørker osv.) har 
utvendige skader eller er sterkt korrodert på en 
måte som er skadelig for bremseanlegget.

X X

b) Lekkasje	av	luft	eller	frostvæske. X X

c) Deler utilstrekkelig festet eller feilmontert. X

d)	 Feilaktig	reparasjon	eller	endring	av	en	del(1). X X

1.1.22. Prøveforbindelser 
(dersom montert eller 
påkrevd)

a) Mangler. X

b) Skadede, ubrukelige eller utette. X X

1.2. Driftsbremsens ytelse og virkning

1.2.1. Ytelse a)	 Utilstrekkelig	bremsevirkning	på	ett	eller	flere	
hjul.

X X

b)	 Bremsevirkningen	på	et	hjul	er	mindre	enn	
70	%	av	den	største	virkningen	på	det	andre	
hjulet	på	samme	aksel.	Eller	kjøretøyet	avviker	
sterkt	fra	en	rett	linje	ved	prøving	på	vei.

X X

c) Bremsevirkningen ikke gradvis (hugger). X

d)	 Reaksjonstiden	for	lang	på	et	av	hjulene. X

e) For store svingninger i bremsevirkningen ved 
hver	hele	omdreining	av	hjulet.

X

1.2.2. Bremsevirkning Følgende minsteverdier oppnås ikke:
Kjøretøyer	som	er	registrert	første	gang	etter	dette	
direktivs ikrafttredelse:
–	 Gruppe	N1:	50	%
–	 Gruppe	M1:	58	%
–	 Gruppe	M2	og	M3:	50	%
–	 Gruppe	N2	og	N3:	50	%

X X
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– Gruppe O2 (XX)(c), O3 og O4:
–	 for	semitrailere:	45	%
–	 for	slepvogner:	50	%

Kjøretøyer	som	er	registrert	før	dette	direktivs	
ikrafttredelse:
Gruppe	N1:	45	%
Gruppe	M1,	M2	og	M3:	50	%(2)
Gruppe	N2	og	N3:	43	%(3)
Gruppe O2 (XX)(c),	O3	og	O4:	40	%(4)
Andre grupper (XX)(c):
–	 Gruppe	L	(begge	bremser):

–	 Gruppe	L1e:	42	%
– Gruppe	L2e,	L6e:	40	%
– Gruppe	L3e:	50	%
– Gruppe	L4e:	46	%
– Gruppe	L5e,	L7e:	44	%

– Gruppe	L	(bakhjulsbrems):
– alle	grupper:	25	%

1.3. Reservebremsens (nødbremsens) ytelse og virkning (ved atskilte anlegg)

1.3.1. Ytelse a)	 Utilstrekkelig	bremsevirkning	på	ett	eller	flere	
hjul.

X X

b)	 Bremsevirkningen	på	et	hjul	er	mindre	enn	
70	%	av	den	største	registrerte	virkningen	på	
et	annet	hjul	på	samme	aksel.	Eller	kjøretøyet	
avviker	sterkt	fra	en	rett	linje	ved	prøving	på	
vei.

X X

c) Bremsevirkningen ikke gradvis (hugger). X X

1.3.2. Bremsevirkning Bremsevirkningen	er	mindre	enn	50	%(5) av 
driftsbremsens	ytelse	som	definert	i	nr.	1.2.2	i	
forhold til største tillatte totalmasse eller, for 
semitrailere, i forhold til summen av tillatt 
akseltrykk.

(Unntatt	L1e	og	L3e.)

X X

1.4. Parkeringsbremsens ytelse og virkning

1.4.1. Ytelse Bremsen virker ikke på den ene siden, eller 
kjøretøyet	avviker	sterkt	fra	en	rett	linje	ved	
prøving på vei.

X X

1.4.2. Bremsevirkning For	alle	kjøretøyer,	en	koeffisient	for	
bremsevirkning	på	mindre	enn	16	%	i	forhold	til	
største tillatte totalmasse eller, for motorvogner, 
mindre	enn	12	%	i	forhold	til	kjøretøyets	største	
tillatte totalmasse, avhengig av hvilken verdi som 
er størst.

(Unntatt	L1e	og	L3e.)

X X
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1.5. Mellomaksel-
bremseanleggets ytelse

a)	 Bremsevirkningen	ikke	gradvis	(gjelder	ikke	
for motorbrems).

X

b) Anlegget virker ikke. X

1.6. Blokkeringsfrie bremser 
(ABS)

a)	 Varslingsinnretning	virker	ikke. X

b)	 Varslingsinnretning	viser	at	anlegget	ikke	
virker.

X

c)	 Hjulhastighetsfølere	mangler	eller	er	skadet. X

d)	 Ledninger	er	skadet. X

e) Andre deler mangler eller er skadet. X

1.7.	 Elektronisk	bremseanlegg	
(EBS)

a)	 Varslingsinnretning	virker	ikke. X

b)	 Varslingsinnretning	viser	at	anlegget	ikke	
virker.

X

2. STYRING

2.1. Mekanisk tilstand

2.1.1. Styreinnretningens 
tilstand

a) Styreinnretningen er tung å håndtere. X

b) Styreaksel er vridd eller rillene slitt. X X

c)	 For	stor	slitasje	på	styreaksel. X X

d) For stor vandring på styreaksel. X X

e) Lekkasje. X X

2.1.2. Festing av snekkehuset a) Snekkehuset er ikke ordentlig festet. X X

b) Utvidede festehull i understellet. X X

c) Festebolter mangler eller har bruddskader. X X

d) Snekkehuset har bruddskader. X X

2.1.3. Overføringsinn retningens 
tilstand

a) Relativ bevegelse mellom deler som skal være 
festet.

X X

b)	 For	stor	slitasje	ved	ledd. X X

c) En del er bruddskadet eller deformert. X X

d) Låseinnretninger	mangler. X

e) Deler feil innstilt (f.eks. forbindelsesstang eller 
styrestang).

X

f) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

g)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	skadet. X X
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2.1.4. Overføringsinn retningens 
virkemåte

a) Overføringsinnretning i bevegelse støter mot 
en fast del på understellet.

X

b) Styringsstopp virker ikke eller mangler. X

2.1.5. Servostyring a) Væskelekkasje. X X

b) Utilstrekkelig væskemengde. X X

c) Mekanismen virker ikke. X X

d) Mekanismen har bruddskader eller er ikke 
tilstrekkelig festet.

X X

e) Deler er feil innstilt eller støter sammen. X X

f) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

g) Kabler/slanger er skadet eller sterkt korrodert. X X

2.2. Ratt, rattstamme og styre

2.2.1. Rattets/styrets tilstand a) Relativ bevegelse mellom ratt og rattstamme 
som tyder på at noe er løst.

X

b) Sikringsinnretning på rattnav mangler. X X

c) Rattnav, rattkrans eller ratteiker er bruddskadet 
eller sitter løst.

X X

2.2.2. Rattstamme / styreåk og 
-gafler

a) For stor vandring opp eller ned i midten av 
rattet.

X

b) For stor vandring i toppen av rattstammen 
radielt fra rattstammens akse.

X

c)	 Slitasje	på	leddkoplinger. X

d) Ikke tilstrekkelig festet. X X

e) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X

2.3. Dødgang For stor frigang i rattet, for eksempel at et punkt 
på rattkransen beveger seg med mer enn en femdel 
av rattets diameter, eller er ikke i samsvar med 
kravene(a).

X X

2.4. Hjulinnstilling	(X)(b) Innstillingen er ikke i samsvar med 
kjøretøyprodusentens	data	eller	krav(a).

X X

2.5. Svingskive på 
tilhengerens styrende 
aksel

a) Del skadet eller sprukket. X X

b) For stor dødgang. X X

c) Ikke tilstrekkelig festet. X X
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2.6. Elektronisk servostyring 
(EPS)

a) Varsellampe	for	feil	ved	EPS	angir	feil	ved	
systemet.

X

b)	 Manglende	samsvar	mellom	rattets	og	hjulenes	
vinkler.

X X

c) Servoforsterkning virker ikke. X

3. SIKT

3.1. Synsfelt Hindring i førerens synsfelt som i vesentlig grad 
påvirker sikten framover og til sidene.

X X

3.2. Vinduenes	tilstand a) Sprukket eller misfarget glassrute eller 
gjennomsiktig	plate	(dersom	det	er	tillatt).

X X

b)	 Glassrute	eller	gjennomsiktig	plate	(herunder	
reflekterende	eller	farget	folie)	som	ikke	
oppfyller kravene(a) (XX)(c).

X X

c)	 Glassrute	eller	gjennomsiktig	plate	i	
uakseptabel stand.

X X

3.3. Speil eller 
speilinnretninger

a) Speilet eller innretningen mangler eller er ikke 
montert i samsvar med kravene(a).

X X

b) Speilet eller innretningen virker ikke, er skadet, 
sitter løst eller er ikke tilstrekkelig festet.

X X

3.4. Vindusviskere a)	 Vindusviskerne	virker	ikke	eller	mangler. X

b)	 Viskerblad	mangler	eller	er	tydelig	defekt. X X

3.5. Vindusspylere Vindusspylere	virker	ikke	tilfredsstillende. X X

3.6. Avduggingsanlegg (X)(b) Systemet virker ikke eller er tydelig defekt. X

4. LYKTER, REFLEKSINNRETNINGER OG ELEKTRISK UTSTYR

4.1. Frontlykter

4.1.1.	 Tilstand	og	virkemåte a)	 Lykt/lyskilde	defekt	eller	mangler. X X

b)	 Projeksjonssystem	(reflektor	og	glass)	defekt	
eller mangler.

X X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X

4.1.2. Innstilling Frontlyktens lysstråle er ikke innenfor 
grenseverdiene fastsatt i kravene(a).

X

4.1.3. Brytere a) Bryteren virker ikke i samsvar med kravene(a) 
(antall frontlykter som tennes samtidig).

X X

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

X
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4.1.4. Samsvar med kravene(a) a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X X

b) Produkter på glasset eller lyskilden, som 
tydelig minsker lysstyrken eller endrer fargen 
på lyset fra lykten.

X X

c)	 Lyskilden	og	lykten	passer	ikke	sammen. X

4.1.5. Reguleringsinn-
retninger (dersom det er 
obligatorisk)

a) Innretningen virker ikke. X

b)	 Manuell	innretning	kan	ikke	betjenes	fra	
førersetet.

X

4.1.6. Frontlyktens 
rengjøringsinnret-
ning (dersom det er 
obligatorisk)

Innretningen virker ikke. X X

4.2.	 Lykter	for	markeringslys	foran	og	bak,	lykter	for	sidemarkeringslys	og	lykter	for	toppmarkeringslys

4.2.1.	 Tilstand	og	virkemåte a) Lyskilde	defekt. X

b) Glass defekt. X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.2.2. Brytere a) Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

X

4.2.3. Samsvar med kravene(a) a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X X

b) Produkter på glasset eller lyskilden som 
minsker lysstyrken eller endrer fargen på lyset 
fra lykten.

X X

4.3.	 Lykter	for	stopplys

4.3.1.	 Tilstand	og	virkemåte a) Lyskilde	defekt. X X X

b) Glass defekt. X X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.3.2. Brytere a) Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X X

b)	 Betjeningsinnretningen	virker	ikke	
tilfredsstillende.

X

4.3.3. Samsvar med kravene(a) Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X X

4.4.	 Lykter	for	retningslys	og	lykter	for	nødsignallys

4.4.1.	 Tilstand	og	virkemåte a) Lyskilde	defekt. X X

b) Glass defekt. X X
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c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.4.2. Brytere Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.4.3. Samsvar med kravene(a) Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X X

4.4.4. Blinkfrekvens Blinkfrekvens ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.5.	 Lykter	for	tåkelys	foran	og	bak

4.5.1.	 Tilstand	og	virkemåte a) Lyskilde	defekt. X X

b) Glass defekt. X X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.5.2. Innstilling (X)(b) Den vannrette innstillingen til lykt for tåkelys foran 
er feil når lysstrålen har lys-/mørkegrense.

X X

4.5.3. Brytere Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.5.4. Samsvar med kravene(a) a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X

b) Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.6.	 Lykter	for	ryggelys

4.6.1.		 Tilstand	og	virkemåte a) Lyskilde	defekt. X

b) Glass defekt. X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.6.2. Samsvar med kravene(a) a)	 Lykten,	fargen	på	lyset	fra	lykten,	stilling	eller	
styrke er ikke i samsvar med kravene(a).

X X

b) Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.6.3. Brytere Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X X

4.7.	 Lykter	for	kjennemerke	bak

4.7.1.	 Tilstand	og	virkemåte a)	 Lykten	kaster	lys	direkte	bakover. X X

b) Lyskilde	defekt. X X

c)	 Lykten	ikke	tilstrekkelig	festet. X X
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4.7.2.	 Samsvar med kravene(a) Bryter virker ikke i samsvar med kravene(a). X

4.8.	 Refleksinnretninger,	(lysreflekterende)	synlighetsmerking	og	kjennemerker	bak

4.8.1.	 Tilstand a)	 Refleksinnretning	defekt	eller	skadet. X X

b)	 Refleksinnretningen	ikke	tilstrekkelig	festet. X X

4.8.2.	 Samsvar med kravene(a) Innretning,	reflektert	farge	og	stilling	ikke	i	samsvar	
med kravene(a).

X X

4.9. Obligatoriske kontrollinnretninger for belysningsutstyr

4.9.1.		 Tilstand	og	virkemåte Virker	ikke. X X

4.9.2. Samsvar med kravene(a) Ikke i samsvar med kravene(a). X

4.10. Elektriske forbindelser 
mellom trekkvogn og 
tilhenger eller semitrailer

a) Faste deler ikke forsvarlig festet. X X

b)	 Skadet	eller	slitt	isolasjon. X X

c)	 Tilhengerens	eller	trekkvognens	elektriske	
forbindelser virker ikke riktig.

X X

4.11. Elektrisk ledningsnett a)	 Ledningsnettet	utilstrekkelig	eller	uforsvarlig	
festet.

X X X

b)	 Ledningsnettet	slitt. X X X

c)	 Skadet	eller	slitt	isolasjon. X X X

4.12. Ikke-obligatoriske lykter 
og	refleksinnretninger	(X)
(b)

a) En	lykt/refleksinnretning	montert	i	strid	med	
kravene(a).

X X

b)	 Lyktens	funksjon	ikke	i	samsvar	med	
kravene(a).

X X

c)	 Lykten/refleksinnretningen	ikke	tilstrekkelig	
festet.

X X

4.13. Batteri(er) a) Ikke tilstrekkelig festet. X X

b) Lekkasje. X X

c) Bryter defekt (dersom det kreves en slik). X

d) Sikringer defekte (dersom det kreves slike). X

e)	 Utilstrekkelig	ventilasjon	(dersom	det	kreves). X

5. AKSLER, HJUL, DEKK OG FJÆRING

5.1. Aksler

5.1.1. Aksler a) Aksel bruddskadet eller deformert. X

b)	 Ikke	tilstrekkelig	festet	til	kjøretøyet. X X
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c) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

5.1.2. Akseltapper a) Akseltappen bruddskadet. X

b) For	stor	slitasje	på	kingbolt	eller	bøssinger. X X

c) For stor vandring mellom akseltapp og 
akselbjelke.

X X

d) Splint til akseltapp sitter løst på akselen. X X

5.1.3. Hjullager a) For	stor	slakk	i	hjullageret. X X

b)	 Hjullageret	for	stramt	eller	er	fastkilt. X X

5.2.	 Hjul	og	dekk

5.2.1. Hjulnav a)	 Hjulmuttere	eller	–bolter	mangler	eller	sitter	
løst.

X X

b) Navet er slitt eller skadet. X X

5.2.2.  Hjul a) Brudd eller defekt sveising. X

b)	 Låseringer	til	dekk	feilmontert. X X

c)	 Hjul	skjevt	eller	slitt. X X

d)	 Hjulstørrelse	eller	–type	ikke	i	samsvar	med	
kravene(a)	og	påvirker	trafikksikkerheten.

X

5.2.3. Dekk a)	 Dekkets	dimensjon,	belastningskapasitet,	
godkjenningsmerke	eller	hastighetsindeks	er	
ikke i samsvar med kravene(a) og påvirker 
trafikksikkerheten.

X X

b) Ulik størrelse på dekk på samme aksel eller på 
tvillinghjul.

X

c)	 Forskjellig	type	dekk	på	samme	aksel	
(radialdekk/diagonaldekk).

X

d)	 Alvorlige	skader	eller	flenger	i	dekket. X X

e) Dekkets mønsterdybde ikke i samsvar med 
kravene(a).

X X

f) Dekket gnir mot andre deler. X X

g) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

h) Systemet for kontroll av lufttrykk er defekt 
eller virker tydeligvis ikke.

X X

5.3. Fjæringssystem

5.3.1.	 Fjærer	og	stabilisator a)	 Fjærer	ikke	tilstrekkelig	festet	til	understell	
eller aksel.

X X
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b)	 Fjærdel	skadet	eller	brukket. X X

c)	 Fjær	mangler. X X

d) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

5.3.2. Støtdempere a) Støtdempere ikke tilstrekkelig festet til 
understell eller aksel.

X X

b) Skadet støtdemper som viser tegn på alvorlig 
lekkasje	eller	feil.

X

5.3.2.1. Effektivitets prøving av 
demping (X)(b)

a)	 Vesentlig	forskjell	mellom	venstre	og	høyre. X

b) Oppgitte minsteverdier overholdes ikke. X

5.3.3. Kardangrør, radiusarmer, 
gaffelarmer og 
opphengsarmer

a) Deler ikke tilstrekkelig festet til understell eller 
aksel.

X X

b) Del skadet, bruddskadet eller sterkt korrodert. X X

c) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

5.3.4. Opphengsledd a) For	stor	slitasje	på	kingbolt	og/eller	bøssinger	
eller i opphengsledd.

X X

b)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	skadet. X X

5.3.5. Luftfjæring a) Systemet virker ikke. X

b) Del skadet, endret eller slitt på en måte som 
påvirker	systemets	funksjon	negativt.

X X

c)	 Hørbar	lekkasje	i	systemet. X

6. UNDERSTELL OG UNDERSTELLSUTSTYR

6.1. Understell eller ramme og utstyr

6.1.1. Alminnelig tilstand a)	 Rammebjelke	eller	tverrbjelke	bruddskadet	
eller deformert.

X X

b) Forsterkningsplater eller festeinnretninger ikke 
tilstrekkelig festet.

X X

c)	 Kraftig	korrosjon	som	påvirker	stabiliteten. X X

6.1.2. Eksosrør og lyddempere a) Eksosanlegget utilstrekkelig festet eller utett. X

b) Avgasser trenger inn i førerhuset eller kupeen. X X

6.1.3. Drivstofftank og -rør 
(herunder system for opp-
varming av driv stofftank 
og -rør)

a) Drivstofftank eller rør ikke tilstrekkelig festet. X X

b) Drivstoff lekker ut eller tanklokket mangler 
eller er defekt.

X X
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c) Rør skadet eller slitt. X X

d) Stoppekran (dersom det kreves) virker ikke 
riktig.

X

e) Brannfare på grunn av
–	 drivstofflekkasje,
– drivstofftank eller eksosanlegg ikke 

tilstrekkelig	avskjermet,
– motorrommets tilstand.

X X

f)	 LPG/CNG-system	eller	hydrogensystem	ikke	i	
samsvar med kravene(a).

X X

6.1.4. Støtfangere, side vern og 
underkjør	ingshinder	bak

a)	 Løse	deler	eller	skader	kan	forårsake	
personskade ved berøring.

X X

b) Innretningen tydeligvis ikke i samsvar med 
kravene(a).

X X

6.1.5.	 Reservehjuls	holder	
(dersom en slik er 
montert)

a) Holderen ikke i god stand. X

b) Holderen har bruddskader eller er ikke 
tilstrekkelig festet.

X

c)	 Reservehjul	ikke	tilstrekkelig	festet	i	holderen	
og kan falle av.

X X

6.1.6. Koplings- og 
slepeinnretninger

a) Del skadet, defekt eller sprukket. X X

b)	 For	stor	slitasje	på	en	del. X X

c) Ikke tilstrekkelig festet. X X

d) Sikkerhetsutstyr mangler eller virker ikke 
riktig.

X

e) Indikator virker ikke. X

f)	 Skjuler	kjennemerke	eller	lykter	(når	
innretningene ikke er i bruk).

X X

g) Feilaktig	reparasjon	eller	endring. X X

6.1.7.	 Kraftoverføring a) Sikringsbolter mangler eller sitter løst. X X

b)	 For	stor	slitasje	på	drivakselens	lagre. X X

c) For	stor	slitasje	på	universalledd. X X

d)	 Slitasje	på	leddkoplinger. X X

e) Aksel skadet eller bøyd. X

f)	 Lagerhus	er	bruddskadet	eller	ikke	tilstrekkelig	
festet.

X X

g)	 Støvmansjett	mangler	eller	er	sterkt	skadet. X X

h) Ulovlig endring av kraftoverføringen. X
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6.1.8. Motoroppheng Festeinnretninger slitt, tydelig og alvorlig skadet, 
løse eller med bruddskader.

X X

6.1.9. Motorytelse a) Ulovlig endring av styreenheten. X

b) Ulovlig endring av motoren. X

6.2. Førerhus og karosseri

6.2.1. Tilstand a) Løst eller skadet panel eller en annen del som 
vil kunne forårsake personskade.

X X

b) Karosseristolpe ikke tilstrekkelig festet. X X

c) Mulighet for at avgasser fra motor eller 
eksosanlegg kan komme inn.

X X

d) Feilaktig reparasjon eller endring. X X

6.2.2. Feste a) Karosseri eller førerhus ikke tilstrekkelig 
festet.

X X

b) Karosseri/førerhus åpenbart ikke plassert rett 
på understellet.

X

c) Karosseri/førerhus ikke tilstrekkelig festet på 
understell eller tverrbjelker.

X X

d) Kraftig korrosjon ved festepunkter på 
selvbærende karosserier.

X X

6.2.3. Dører og 
lukkemekanismer

a) Dør åpnes eller stenges ikke ordentlig. X

b) Dør kan forventes å åpne seg ved en feiltakelse 
eller vil ikke forbli lukket.

X X

c) Dører, hengsler, låser eller stolper mangler eller 
er slitt.

X X

6.2.4. Gulv Gulv utilstrekkelig festet eller svært slitt. X X

6.2.5. Førersete a) Løst sete eller sete med defekt konstruksjon. X X

b) Justeringsinnretning virker ikke riktig. X X

6.2.6. Andre seter a) Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet. X X

b) Seter ikke montert i samsvar med kravene(a). X X

6.2.7. Betjeningsinn retninger Betjeningsinnretning som er nødvendig for sikker 
drift av kjøretøyet, virker ikke riktig.

X X

6.2.8. Stigtrinn a) Stigtrinn eller trinnbøyle er ikke tilstrekkelig 
festet.

X X

b) Stigtrinn eller bøyle i en tilstand som kan 
forventes å forårsake skade på brukerne.

X
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6.2.9. Annet innvendig og 
utvendig tilbehør og 
utstyr

a) Innfesting av annet tilbehør eller utstyr defekt. X

b) Annet tilbehør eller utstyr er ikke i samsvar 
med kravene(a).

X X

c) Hydraulisk utstyr utett. X X

6.2.10. Skvettskjermer	(vinger),	
avskjer	mingsinnretninger

a) Mangler, sitter løst eller er sterkt korrodert. X X

b)	 Utilstrekkelig	avstand	til	hjul. X X

c) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

7.	ANNET UTSTYR

7.1.	 Bilbelter/spenner	og	sikringsutstyr

7.1.1.	 Sikker	montering	av	
bilbelter / spenner

a) Feste svært slitt. X X

b) Feste løst. X X

7.1.2.	 Bilbelters / spenners 
tilstand

a) Påbudt bilbelte mangler eller er ikke montert. X

b) Bilbelte skadet. X X

c) Bilbelte ikke i samsvar med kravene(a). X X

d) Bilbeltespenne skadet eller virker ikke riktig. X

e) Strammer skadet eller virker ikke riktig. X

7.1.3.	 Kraftbegrenser	for	
bilbelte

Kraftbegrenser mangler åpenbart eller passer ikke 
til	kjøretøyet.

X

7.1.4.	 Bilbeltestrammere Beltestrammer mangler åpenbart eller passer ikke 
til	kjøretøyet.

X

7.1.5.	 Kollisjonspute a)	 Kollisjonspute	mangler	åpenbart	eller	passer	
ikke	til	kjøretøyet.

X

b)	 Kollisjonspute	virker	åpenbart	ikke. X

7.1.6.	 SRS-systemer Feilindikatoren for SRS gir signal om feil i 
systemet.

X

7.2.	 Brannslokkings	apparat	
(X)(b)

a) Mangler. X

b) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

7.3.	 Låser	og	tyverisikring a)	 Innretning	forhindrer	ikke	at	kjøretøyet	kan	
kjøres.

X

b) Defekt eller låser eller sperrer ved en 
feiltakelse.

X X
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7.4.	 Varseltrekant	(dersom	en	
slik kreves) (X)(b)

a) Mangler eller er mangelfull. X

b) Ikke i samsvar med kravene(a). X

7.5.	 Førstehjelpsskrin	(dersom	
det kreves) (X)(b)

Mangler, er mangelfullt eller er ikke i samsvar med 
kravene(a).

X

7.6.	 Stoppeklosser	(kiler)	
(der som det kreves)  
(X)(b)

Mangler eller ikke i god stand. X X

7.7.	 Signalhorn a) Virker	ikke. X X

b)	 Betjeningsinnretning	ikke	tilstrekkelig	festet. X

c) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

7.8.	 Hastighetsmåler a) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

b)	 Virker	ikke. X X

c) Belysning virker ikke. X X

7.9.	 Fartsskriver	(dersom	en	
slik er montert/kreves)

a) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

b)	 Virker	ikke. X

c) Plombering defekt eller mangler. X

d) Kalibreringsplate mangler, er uleselig eller 
ugyldig.

X

e) Tydelig	inngrep. X

f) Dekkdimensjon	ikke	i	samsvar	med	
kalibreringsparametrene.

X

7.10.	 Hastighetsbe	grenser	
(dersom en slik er 
montert/kreves)

a) Ikke montert i samsvar med kravene(a). X X

b) Virker	åpenbart	ikke. X

c) Hastighet feil innstilt (dersom den 
kontrolleres).

X

d) Plombering defekt eller mangler. X

e) Kalibreringsplate mangler eller er uleselig eller 
ugyldig.

X

f) Dekkdimensjon	ikke	i	samsvar	med	
kalibreringsparametrene.

X

7.11.	 Kilometerteller	dersom	
det	finnes	(X)(b)

a) Tydelig	inngrep	(bedrageri). X X

b)	 Virker	åpenbart	ikke. X X
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7.12.		 Elektronisk 
stabilitetssystem	(ESC)	
dersom det er montert/
kreves

a)	 Hjulhastighetsfølere	mangler	eller	er	skadet. X

b)	 Ledninger	er	skadet. X

c) Andre deler mangler eller er skadet. X

d) Bryter skadet eller virker ikke riktig. X

e) Feilindikatoren	for	ESC	gir	signal	om	feil	i	
systemet.

X

8.	ULEMPER

8.1.	 Støy

8.1.1.	 Støydempings anlegg a) Støynivået er høyere enn det som er tillatt i 
henhold til kravene(a).

X

b) Deler av støydempingsanlegget sitter løst, kan 
falle av, er skadet, er feilmontert, mangler eller 
er åpenbart blitt endret på en måte som kan ha 
en negativ innvirkning på støynivået.

X X

8.2.	 Eksosutslipp

8.2.1.	 Utslipp	fra	bensinmotorer

8.2.1.1.	 Utstyr	for	reduksjon	av	
eksosutslipp

a) Utslippsreduksjonsutstyr	montert	av	
produsenten mangler eller er endret eller 
åpenbart defekt.

X X

b)	 Lekkasjer	som	kan	påvirke	utslippsmålingene. X

8.2.1.2.	 Gassutslipp a) Gassutslippene overstiger nivåene som er 
spesifisert	av	produsenten,

X

b)	 eller,	dersom	disse	opplysningene	ikke	finnes,	
CO-utslippene	overstiger	følgende	verdier:
i)	 for	kjøretøyer	som	ikke	har	et	avansert	

utslippskontrollsystem:
–	 4,5	%,	eller
–	 3,5	%,

 i henhold til datoen for første gangs 
registrering eller bruk angitt i kravene(a),

ii)	 for	kjøretøyer	som	har	et	avansert	
utslippskontrollsystem:
–	 ved	tomgang:	0,5	%
–	 ved	forhøyet	tomgang:	0,3	%
eller
–	 ved	tomgang:	0,3	%(6)
–	 ved	forhøyet	tomgang:	0,2	%,

 i henhold til datoen for første gangs 
registrering eller bruk angitt i kravene(a).

X

c)	 Lambda	ligger	utenfor	området	1	±	0,03	
eller er ikke i samsvar med produsentens 
spesifikasjoner.

X

d) OBD-avlesning tyder på en betydelig feil. X
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8.2.2.	 Utslipp	fra	dieselmotorer

8.2.2.1.	 Utstyr	for	reduksjon	av	
eksosutslipp

a) Utslippsreduksjonsutstyr	montert	av	
produsenten mangler, er endret eller er 
åpenbart defekt.

X X

b)	 Lekkasjer	som	kan	påvirke	utslippsmålingene. X

8.2.2.2.	 Opasitet
Kjøretøyer	registrert	eller	tatt	i	bruk	
før	1.	januar	1980	er	unntatt	fra	
dette kravet

a)	 For	kjøretøyer	som	er	registrert	eller	tatt	i	bruk	
første gang etter datoen angitt i kravene(a): 
opasiteten overstiger nivået angitt på 
produsentens	plate	på	kjøretøyet.

X

b) Dersom disse opplysningene ikke er 
tilgjengelige,	eller	kravene(a) ikke tillater bruk 
av referanse verdier:

 for sugemotorer: 2,5 m-1,
 for turboladede motorer: 3,0 m-1,
	 eller,	for	kjøretøyer	som	er	angitt	i	kravene(a), 

eller som er registrert eller tatt i bruk 
første gang etter den datoen som er angitt i 
kravene(a): 1,5 m-1(7):

X

8.3.	 Demping av elektromagnetisk interferens

Radiostøy (X)(b) Et av kravene(a) er ikke oppfylt. X

8.4.	 Andre	punkter	knyttet	til	miljøet

8.4.1.	 Væskelekkasjer Alle	store	væskelekkasjer	som	kan	skade	miljøet	
eller	være	en	sikker	hetsrisiko	for	andre	trafikanter.

X X

9. TILLEGGSKONTROLLER FOR KJØRETØYER TIL PERSONTRANSPORT I GRUPPE M2, M3

9.1. Dører

9.1.1. Inngangs- og 
utgangsdører

a) Virker	ikke. X

b) Skadet tilstand. X X

c) Defekt	nødbetjening. X

d) Fjernkontroll	av	dører	eller	
varslingsinnretninger defekte.

X

e) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.1.2. Nødutganger a) Virker	ikke. X

b) Nødutgangsskilter mangler eller er uleselige. X X

c) Hammer til å knuse ruter mangler. X

d) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.2. Avduggings- og 
avisingsanlegg (X)(b)

a) Virker	ikke	riktig. X X
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b) Utslipp av giftige gasser i førerhuset eller 
kupeen.

X X

c) Defekt avisingsanlegg (dersom det er 
obligatorisk).

X

9.3. Ventilasjons- og 
varmeanlegg (X)(b)

a) Virker ikke. X X

b) Utslipp av giftige gasser i førerhuset eller 
kupeen.

X X

9.4. Seter

9.4.1. Passasjerseter (herunder 
seter for medfølgende 
personale)

a) Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet. X X

b) Klappseter (dersom det er tillatt) virker ikke 
automatisk.

X X

c) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.4.2. Førersete (tilleggskrav) a) Defekt spesialutstyr som for eksempel 
solskjerm.

X X

b) Vern av føreren utilstrekkelig eller ikke i 
samsvar med kravene(a).

X X

9.5. Innvendig belysning og 
GPS-utstyr (X)(b)

Utstyr defekt eller ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.6. Ganger, arealer for 
stående passasjerer

a) Gulv ikke tilstrekkelig festet. X X

b) Defekte håndlister eller håndtak. X X

c) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.7. Trapper og trinn a) Dårlig eller skadet tilstand. X X X

b) Foldbare stigtrinn virker ikke riktig. X

c) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.8. Anlegg for 
kommunikasjon med 
passasjerer (X)(b)

Defekt anlegg. X X

9.9. Meldinger (X)(b) a) Manglende, uriktig eller uleselig melding. X

b) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.10. Krav til transport av barn (X)(b)

9.10.1. Dører Beskyttelse av dører ikke i samsvar med kravene(a) 
til denne form for transport.

X X

9.10.2. Signalutstyr og 
spesialutstyr

Signalutstyr eller spesialutstyr mangler eller ikke i 
samsvar med kravene(a).

X X

9.11. Krav til transport av funksjonshemmede personer (X)(b)
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9.11.1. Dører, ramper og heiser a) Virker	ikke. X X

b) Skadet tilstand. X X

c)	 Defekte	betjeningsinnretninger. X X

d) Defekte varslingsinnretninger. X X

e) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.11.2. Festing av rullestol a) Virker	ikke. X X

b) Skadet tilstand. X X

c)	 Defekte	betjeningsinnretninger. X X

d) Ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.11.3. Signalutstyr og 
spesialutstyr

Signalutstyr eller spesialutstyr mangler eller ikke i 
samsvar med kravene(a).

X X

9.12. Annet spesialutstyr (X)(b)

9.12.1. Anlegg for tilberedning 
av næringsmidler

a) Anlegg ikke i samsvar med kravene(a). X X

b) Anlegg skadet i en slik grad at det ville være 
farlig å bruke det.

X

9.12.2. Sanitæranlegg Anlegg ikke i samsvar med kravene(a). X X

9.12.3. Andre innretninger (for 
eksempel audiovisuelle 
anlegg)

Ikke i samsvar med kravene(a). X X

(1) Med	 feilaktig	 reparasjon	 eller	 endring	menes	 reparasjoner	 eller	 endringer	 som	 reduserer	 kjøretøyets	 trafikksikkerhet	 eller	 har	
negative	miljøvirkninger.

(2) 48	%	for	kjøretøyer	som	ikke	er	utstyrt	med	ABS,	eller	som	er	typegodkjent	før	1.	oktober	1991.
(3) 45	%	for	kjøretøyer	som	er	registrert	etter	1988,	eller	fra	den	datoen	som	er	angitt	i	kravene,	der	seneste	dato	gjelder.
(4) 43	%	for	semitrailere	og	slepvogner	som	er	registrert	etter	1988,	eller	fra	den	datoen	som	er	angitt	i	kravene,	der	seneste	dato	gjelder.
(5) 2,2 m/s2	for	kjøretøyer	i	gruppe	N1,	N2	og	N3.
(6) Typegodkjent	 i	henhold	til	grenseverdiene	i	rad	A	eller	B	avsnitt	5.3.1.4.	 i	vedlegg	I	 til	 rådsdirektiv	70/220/EØF	(EFT	L	76	av	

6.4.1970,	s.	1)	eller	senere,	eller	registrert	eller	tatt	i	bruk	første	gang	etter	1.	juli	2002.
(7) Typegodkjent	i	henhold	til	grenseverdiene	i	rad	B	avsnitt	5.3.1.4	i	vedlegg	I	til	direktiv	70/220/EØF	eller	senere,	eller	grenseverdiene	

i	rad	B1,	B2	eller	C	avsnitt	6.2.1	i	vedlegg	I	til	rådsdirektiv	88/77/EØF	(EUT	L	36	av	9.2	1988,	s.	33)	eller	senere,	eller	registrert	
eller	tatt	i	bruk	første	gang	etter	1.	juli	2008.

Merknader:
a) «Kravene»	er	fastsatt	ved	typegodkjenningskrav	på	datoen	for	godkjenning,	første	gangs	registrering	eller	ibruktaking	samt	ved	

ettermonteringsforpliktelser	eller	ved	nasjonal	lovgivning	i	registreringsstaten.
b) (X)	 angir	 punkter	 som	gjelder	kjøretøyets	 tilstand	og	dets	 egnethet	 til	 bruk	på	veien,	men	 som	 ikke	 anses	 som	vesentlige	ved	

periodisk	kjøretøykontroll.
c) (XX)	Denne	årsaken	til	at	kjøretøyet	ikke	kan	godkjennes,	gjelder	bare	dersom	prøving	kreves	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning.

______________
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2015/EØS/64/17

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta detaljerte tiltak for 
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 
omhandlet i forordningens artikkel 4 nr. 1 og av de 
allmenne tiltakene omhandlet i forordningens artikkel 4 
nr. 2, som har som mål å utfylle de felles grunnleggende 
standardene.

2) Dersom disse sikkerhetstiltakene omfatter følsomme 
sikkerhetstiltak, bør de betraktes som graderte EU-
opplysninger i henhold til kommisjonsbeslutning 
2001/844/EF, EKSF, Euratom av 29. november 2001 
om endring av Kommisjonens forretningsorden(2), 
som fastsatt i artikkel 18 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 300/2008, og bør derfor ikke offentliggjøres. 
Tiltakene bør vedtas ved en særskilt beslutning rettet til 
medlemsstatene.

3) Forordning (EF) nr. 300/2008 får anvendelse i sin helhet 
fra den dato som er angitt i gjennomføringsreglene vedtatt 
etter framgangsmåten nevnt i forordningens artikkel 4 
nr. 3, men senest 29. april 2010. Denne forordning bør 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 1.7.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 17.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.

derfor anvendes fra 29. april 2010 med henblikk på å 
harmonisere anvendelsen av forordning (EF) nr. 300/2008 
og dens gjennomføringsrettsakter.

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 
2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for 
nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i 
sivil luftfart(3), (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 
om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av 
Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart(4), 
(EF) nr. 1138/2004 av 21. juni 2004 om fastsettelse av en 
felles definisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder i lufthavner(5) og (EF) nr. 820/2008 av 8. august 
2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av de felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(6), som 
alle gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse 
av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(7), bør 
derfor oppheves.

5) I henhold til artikkel 18 i forordning (EF) nr. 300/2008 
kan visse tiltak som inneholder sikkerhetsfølsomme 
luftfartsopplysninger, uten hensyn til at Kommisjonen 
generelt skal offentliggjøre tiltak som har direkte 
innvirkning på passasjerer, graderes i samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom 
av 29. november 2001 om endring av Kommisjonens 
forretningsorden, og ikke offentliggjøres. Disse 
tiltakene bør vedtas ved en særskilt beslutning rettet til 
medlemsstatene. Den del av beslutningen som inneholder 
sikkerhetsfølsomme tiltak og framgangsmåter, bør 
ikke offentliggjøres, og bør gjøres tilgjengelig bare 
for de operatører og enheter som har en rettmessig 
interesse i disse. Slike tiltak omfatter særlig visse 
detaljerte framgangsmåter, og unntak fra disse, for 

(3) EUT L 169 av 8.7.2003, s. 44.
(4) EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3.
(5) EUT L 221 av 22.6.2004, s. 6.
(6) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8.
(7) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 573/2010

av 30. juni 2010

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (*)
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gjennomsøking av luftfartøyer, kjøretøyer, personer, 
bagasje, frakt og post ved ankomst til eller opphold 
innenfor sikkerhetsbegrensede områder samt tekniske 
spesifikasjoner for gjennomsøkingsutstyr.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige inngrep som bringer 
sikkerheten i sivil luftfart i fare, samt allmenne tiltak som 
utfyller de felles grunnleggende standardene.

Artikkel 2

Gjennomføringsregler

1.  Tiltakene nevnt i artikkel 1 er oppført i vedlegget.

2.  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 300/2008 skal det tas behørig hensyn til denne forordning i 
de nasjonale sikkerhetsprogrammene for sivil luftfart.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft og får anvendelse fra den 20. dag 
etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010(8) gjøres følgende endringer:

A. I kapittel 4 nr. 4.1.1.2 skal ny bokstav c) lyde:

«c) bombehunder i kombinasjon med bokstav a).»

B. I kapittel 4 skal nytt nr. 4.1.1.9 lyde:

«4.1.1.9 Bombehunder kan brukes bare som supplerende hjelpemiddel ved gjennomsøking.»

C. I kapittel 4 nr. 4.1.2.3 skal ny bokstav d) lyde:

«d) bombehunder i kombinasjon med bokstav a).»

D. I kapittel 5 nr. 5.1.1 skal ny bokstav e) lyde:

«e) bombehunder.»

E. I kapittel 12 skal nytt nr. 9 lyde:

«12.9.  BOMBEHUNDER

12.9.1.  Allmenne prinsipper

12.9.1.1.  En bombehund (Explosive Detection Dog, EDD) skal kunne spore og markere nærmere angitte 
enkeltmengder av eksplosiver samt mengder større enn dette.

12.9.1.2.  Sporingen skal være uavhengig av eksplosivenes form, plassering og retning.

12.9.1.3.  En bombehund skal slå alarm, i form av en passiv markering, når den oppdager eksplosiver angitt i 
tillegg 12- D til en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.9.1.4.  En bombehund og dens fører kan brukes ved gjennomsøking dersom de begge er blitt godkjent hver for 
seg og til sammen som enhet.

12.9.1.5.  En bombehund og dens fører skal få grunnopplæring og gjentatt opplæring for å sikre at de tilegner seg 
og beholder den nødvendige kompetanse samt ved behov tilegner seg ny kompetanse.

12.9.1.6.  For å bli godkjent skal en EDD-enhet, bestående av en bombehund og dens fører(e), ha bestått et kurs.

12.9.1.7.  En EDD-enhet skal godkjennes av eller på vegne av vedkommende myndighet i samsvar med tillegg 
12-E og 12-F til en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.9.1.8.  Etter vedkommende myndighets godkjenning kan en EDD-enhet brukes til gjennomsøking med fritt 
søk eller REST-metoden («Remote Explosive Scent Tracing»).

12.9.2.  Standarder for bombehunder

12.9.2.1. Prestasjonskravene til en bombehund er fastsatt i tillegg 12-D til en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.9.2.2. En EDD-enhet som brukes til gjennomsøking av personer, håndbagasje, gjenstander som medbringes 
av andre personer enn passasjerene, kjøretøyer, luftfartøyer, forsyninger til flyginger og forsyninger til 
lufthavnen samt sikkerhetsbegrensede områder i en lufthavn, skal overholde standard 1.

12.9.2.3. En EDD-enhet som brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, luftfartsselskapers post, 
luftfartsselskapers materiell, frakt og post, skal overholde standard 2.

12.9.2.4. En EDD-enhet som er godkjent for sporing av eksplosiver med REST-metoden, kan brukes bare til 
gjennomsøking av frakt og ikke til noe av det andre som inngår i standard 2.

12.9.2.5. En bombehund som brukes til gjennomsøking med tanke på eksplosiver, skal merkes på en egnet måte, 
slik at den kan entydig identifiseres.

(8) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.
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12.9.2.6. Når en bombehund arbeider med å spore eksplosiver, skal den alltid være ledsaget av føreren som er 
godkjent til å arbeide med nevnte hund.

12.9.2.7.  En bombehund som er godkjent for fritt søk, kan ha bare én fører. En fører kan godkjennes som fører 
av høyst to bombehunder.

12.9.2.8.  En bombehund som er godkjent for REST-metoden, kan ha høyst to førere.

12.9.3.  Opplæringskrav

  Alminnelige opplæringskrav

12.9.3.1.  Opplæringen av en EDD-enhet skal omfatte teori, praksis og opplæring på arbeidsplassen.

12.9.3.2.  Opplæringen skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet.

12.9.3.3.  Opplæringen skal gjennomføres av eller på vegne av vedkommende myndighet med kvalifiserte 
instruktører i samsvar med nr. 11.5 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010.

12.9.3.4.  Hunder som skal læres opp i sporing av eksplosiver, skal læres opp og anvendes utelukkende for dette 
formål.

12.9.3.5.  Under opplæringen skal det benyttes hjelpemidler som representerer eksplosiver.

12.9.3.6.  Alle som håndterer hjelpemidlene, skal opplæres for å forebygge kontaminering.

  Grunnopplæring av EDD-enheter

12.9.3.7.  En EDD-enhet skal få en grunnopplæring som skal bygge på kriteriene fastsatt i nr. 12.9.3 i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

12.9.3.8.  Grunnopplæringen av en EDD-enhet skal omfatte praktisk opplæring i det tiltenkte arbeidsmiljøet.

  Gjentatt opplæring av EDD-enheter

12.9.3.9.  En bombehund og dens fører skal få gjentatt opplæring, både hver for seg og sammen som enhet.

12.9.3.10. Den gjentatte opplæringen skal opprettholde kompetansen fra grunnopplæringen samt kompetanse 
som er opparbeidet i takt med utviklingen på sikkerhetsområdet.

12.9.3.11. Gjentatt opplæring for en EDD-enhet skal gjennomføres minst hver sjette uke. Varigheten av den 
gjentatte opplæringen skal være minst fire timer per tidsrom på seks uker.

12.9.3.12. Nr. 11 får ikke anvendelse på bombehunder som minst en gang i uken får gjenkjennelsesopplæring for 
alle materialene som er oppført i tillegg 12-D til en særskilt kommisjonsbeslutning.

  Opplæringslogger for EDD-enheter

12.9.3.13. Opplysninger om både grunnopplæring og gjentatt opplæring skal for både bombehunden og dens 
fører oppbevares minst så lenge som arbeidsavtalen varer, og skal på anmodning stilles til rådighet for 
vedkommende myndighet.

  Praktisk opplæring av EDD-enheter

12.9.3.14. Når en bombehund brukes til gjennomsøking, skal den få praktisk opplæring for å sikre at den oppfyller 
prestasjonskravene fastsatt i tillegg 12-D til en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.9.3.15. Den praktiske opplæringen skal skje på løpende og tilfeldig grunnlag i hele aktivitetsperioden, og skal 
måle bombehundens sporingsevne ved hjelp av godkjente opplæringshjelpemidler.

12.9.4.  Framgangsmåter for godkjenning

12.9.4.1. Framgangsmåten for godkjenning skal sikre at følgende ferdigheter måles:

a) bombehundens evne til å oppfylle kravene til sporing fastsatt i tillegg 12-D til en særskilt 
kommisjonsbeslutning,

b) bombehundens evne til å markere passivt ved forekomst av eksplosiver,

c) bombehundens og førerens evne til å samarbeide effektivt, og

d) førerens evne til å føre bombehunden korrekt samt på hensiktsmessig vis tolke og reagere på 
bombehundens reaksjon ved forekomst av eksplosiver.
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12.9.4.2.  Framgangsmåten for godkjenning skal simulere alle arbeidsområdene som EDD-enheten kommer til å 
arbeide med.

12.9.4.3.  EDD-enheten skal ha bestått og fullført opplæring på alle områdene som det søkes om godkjenning for.

12.9.4.4.  Framgangsmåtene for godkjenning skal gjennomføres i samsvar med tillegg 12-E og 12-F til en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

12.9.4.5.  En godkjenning skal være gyldig i høyst 12 måneder.

12.9.5.  Kvalitetskontroll

12.9.5.1. EDD-enheten skal omfattes av de tiltak for kvalitetskontroll som er fastsatt i tillegg 12-G til en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

12.9.6.  Gjennomsøkingsmetoder

 Ytterligere, detaljerte krav finnes i en særskilt kommisjonsbeslutning.»

_____________
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2015/EØS/64/18

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kjemisk forurensning av overflatevann utgjør en trussel 
mot vannmiljøet med virkninger som akutt og kronisk 
giftighet for vannorganismer, akkumulering i økosystemet 
og tap av habitater og biologisk mangfold samt en trussel 
mot menneskers helse. En prioritert sak bør være å 
identifisere årsaker til forurensning og håndtere utslipp 
ved utslippskilden på den mest økonomisk og miljømessig 
effektive måten.

2) Som fastsatt i andre punktum i traktatens artikkel 174 
nr. 2 skal Fellesskapets miljøpolitikk bygge på føre-var-
prinsippet, prinsippet om forebyggende tiltak, prinsippet 
om at skade på miljøet fortrinnsvis rettes opp ved kilden, 
og prinsippet om at forurenseren betaler.

3) I henhold til traktatens artikkel 174 nr. 3 skal 
Fellesskapet ved utarbeidingen av sin miljøpolitikk ta 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 18.

(1) EUT C 97 av 28.4.2007, s. 3.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. mai 2007 (EUT C 102 E av 24.4.2008, 

s. 90), Rådets felles holdning av 20. desember 2007 (EUT C 71 E av 
18.3.2008, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 17. juni 2008 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 20. oktober 2008.

hensyn til tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data, 
miljøforholdene i forskjellige regioner i Fellesskapet, den 
økonomiske og sosiale utviklingen i Fellesskapet som 
helhet, den avbalanserte utviklingen av Fellesskapets 
regioner samt fordeler og kostnader som kan oppstå som 
et resultat av tiltak eller mangel på tiltak.

4) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF 
av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette 
miljøhandlingsprogram(3) er det fastsatt at miljø, helse 
og livskvalitet er blant de viktigste miljøprioriteringene 
i programmet, der det særlig legges vekt på behovet 
for å fastsette en mer spesifikk lovgivning på området 
vannpolitikk.

5) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 
23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 
fellesskapstiltak på området vannpolitikk(4) er det 
fastsatt en strategi mot forurensning av vann, der det 
kreves ytterligere særlige tiltak for forurensningskontroll 
og miljøkvalitetsstandarder (EQS – Environmental 
Quality Standard). I dette direktiv fastsettes 
miljøkvalitetsstandarder i samsvar med bestemmelsene 
og målsettingene i direktiv 2000/60/EF.

6) I samsvar med artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF, og 
særlig nr. 1 bokstav a), bør medlemsstatene gjennomføre 
nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og 8 
i nevnte direktiv, med sikte på en gradvis reduksjon av 
forurensning fra prioriterte stoffer og opphør eller utfasing 
av utslipp og tap av prioriterte farlige stoffer.

7) Siden 2000 er det vedtatt en rekke fellesskapsrettsakter 
som utgjør utslippskontrolltiltak i samsvar med artikkel 
16 i direktiv 2000/60/EF for de enkelte prioriterte 
stoffene. Videre faller mange miljøverntiltak inn 
under virkeområdet til andre deler av Fellesskapets 
regelverk. Derfor bør gjennomføring og revisjon av 
eksisterende tiltak foretrekkes framfor innføring av nye 
kontrollordninger.

(3) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/105/EF

av 16. desember 2008

om miljøkvalitetsstandarder på området vannpolitikk og om endring og senere oppheving av 
rådsdirektiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (*)
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8) Når det gjelder utslippskontroll av prioriterte stoffer fra 
punktkilder og diffuse kilder, som omhandlet i artikkel 
16 i direktiv 2000/60/EF, virker det mer kostnadseffektivt 
og hensiktsmessig at medlemsstatene i tillegg til å 
gjennomføre annet eksisterende fellesskapsregelverk selv 
innarbeider eventuelle egnede kontrolltiltak i henhold til 
artikkel 10 i direktiv 2000/60/EF i det tiltaksprogrammet 
som skal utarbeides for hvert nedbørfeltdistrikt i samsvar 
med artikkel 11 i nevnte direktiv.

9) Medlemsstatene bør forbedre tilgjengelig kunnskap og 
opplysninger om prioriterte stoffers kilder og om hvordan 
forurensning skjer, for å kunne identifisere målrettede 
og effektive kontrollmuligheter. Medlemsstatene bør 
blant annet overvåke sedimenter og biota med passende 
mellomrom for å kunne framskaffe tilstrekkelig med 
opplysninger til en pålitelig langsiktig analyse av 
utviklingen av disse prioriterte stoffene, som har en 
tendens til å akkumuleres i sedimenter og/eller biota. 
Resultatene av en slik overvåking, herunder overvåking 
av sedimenter og biota, bør i den utstrekning det 
kreves i henhold til artikkel 3 i europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 2455/2001/EF av 20. november 2001 om 
utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området 
vannpolitikk(5), gjøres tilgjengelige for å kunne danne 
grunnlag for framtidige kommisjonsforslag i henhold til 
artikkel 16 nr. 4 og 8 i direktiv 2000/60/EF.

10) Vedtak nr. 2455/2001/EF inneholder en første liste på 33 
stoffer eller grupper av stoffer som er gitt prioritet for 
tiltak på fellesskapsplan. Blant disse prioriterte stoffene er 
visse stoffer identifisert som prioriterte farlige stoffer som 
medlemsstatene bør iverksette nødvendige tiltak for med 
sikte på opphør eller utfasing av utslipp og tap. For stoffer 
som forekommer naturlig eller ved naturlige prosesser, er 
opphør eller utfasing av utslipp og tap fra alle potensielle 
kilder umulig. Enkelte stoffer har vært gjenstand for nye 
undersøkelser og bør klassifiseres. Kommisjonen bør 
fortsette å gjennomgå listen over prioriterte stoffer og 
prioritere tiltak for stoffer på grunnlag av vedtatte kriterier 
som viser risiko for eller via vannmiljøet, i samsvar 
med den tidsplanen som er angitt i artikkel 16 i direktiv 
2000/60/EF, og eventuelt legge fram forslag.

11) I Fellesskapets interesse og for å oppnå en mer effektiv 
regulering av vern av overflatevann er det hensiktsmessig 
å opprette miljøkvalitetsstandarder for forurensende 
stoffer som er klassifisert som prioriterte stoffer på 
fellesskapsplan, og overlate til medlemsstatene å fastsette 
regler ved behov for de gjenværende forurensende 

(5) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1.

stoffene på nasjonalt plan, med forbehold for relevante 
fellesskapsregler. Åtte forurensende stoffer som faller 
inn under virkeområdet til rådsdirektiv 86/280/EØF av  
12. juni 1986 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for 
utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I vedlegget til 
direktiv 76/464/EØF(6), og som utgjør en del av gruppen 
av stoffer som medlemsstatene bør iverksette tiltak for 
med sikte på å oppnå en god kjemisk tilstand innen 2015, 
med forbehold for artikkel 2 og 4 i direktiv 2000/60/
EF, ble ikke oppført på listen over prioriterte stoffer. De 
felles standardene som ble fastsatt for disse forurensende 
stoffene, har imidlertid vist seg å være nyttige, og det er 
derfor hensiktsmessig å beholde reguleringen av disse på 
fellesskapsplan.

12) Følgelig vil bestemmelsene om gjeldende 
miljøkvalitetsmål fastsatt i rådsdirektiv 82/176/EØF av 
22. mars 1982 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger 
for utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse(7), 
rådsdirektiv 83/513/EØF av 26. september 1983 om 
grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av 
kadmium(8), rådsdirektiv 84/156/EØF av 8. mars 1984 
om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av 
kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse(9), 
rådsdirektiv 84/491/EØF av 9. oktober 1984 om 
grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av 
heksaklorsykloheksan(10) og direktiv 86/280/EØF bli 
overflødige, og de bør derfor oppheves.

13) Vannmiljøet kan påvirkes av kjemisk forurensning 
på både kort og lang sikt, og derfor bør opplysninger 
om både akutte og kroniske virkninger benyttes som 
grunnlag for å fastsette miljøkvalitetsstandarder. For å 
sikre at vannmiljøet og menneskers helse blir tilstrekkelig 
vernet, bør miljøkvalitetsstandarder uttrykt som en årlig 
gjennomsnittsverdi settes til et nivå som gir vern mot 
langvarig eksponering, og det bør fastsettes høyeste tillatte 
konsentrasjoner for å verne mot kortvarig eksponering.

14) I samsvar med reglene fastsatt i avsnitt 1.3.4 i vedlegg 
V til direktiv 2000/60/EF kan medlemsstatene, når de 
kontrollerer om miljøkvalitetsstandardene overholdes, 
herunder de standardene som uttrykkes som høyeste 
tillatte konsentrasjoner, innføre statistiske metoder, som 
for eksempel en prosentilberegning, for å behandle store 
enkeltavvik, det vil si ekstreme avvik fra middelverdien, 
og feilavlesninger for å sikre et akseptabelt nivå med 
tanke på pålitelighet og nøyaktighet. For å kunne 
sammenligne overvåkingen mellom medlemsstatene er 
det hensiktsmessig å fastsette detaljerte regler for slike 
statistiske metoder etter en komitéframgangsmåte.

(6) EFT L 181 av 4.7.1986, s. 16.
(7) EFT L 81 av 27.3.1982, s. 29.
(8) EFT L 291 av 24.10.1983, s. 1.
(9) EFT L 74 av 17.3.1984, s. 49.
(10) EFT L 274 av 17.10.1984, s. 11.
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15) For flertallet av stoffene bør fastsettelsen av verdier for 
miljøkvalitetsstandarder på fellesskapsplan på dette 
tidspunktet begrenses til bare å gjelde overflatevann. 
Når det imidlertid gjelder stoffene heksaklorbenzen, 
heksaklorbutadien og kvikksølv, er det ikke mulig å sikre 
vern mot indirekte virkninger og sekundær forgiftning på 
fellesskapsplan bare ved hjelp av miljøkvalitetsstandarder 
for overflatevann. For disse tre stoffene er det derfor 
hensiktsmessig å fastsette miljøkvalitetsstandarder for 
biota på fellesskapsplan. For å gi medlemsstatene en grad 
av fleksibilitet avhengig av deres overvåkingsstrategi, 
bør medlemsstatene enten overvåke og anvende disse 
miljøkvalitetsstandardene for biota eller fastsette strengere 
miljøkvalitetsstandarder for overflatevann som gir samme 
vernenivå.

16) Videre bør medlemsstatene kunne fastsette miljø- 
kvalitets standarder for sedimenter og/eller biota 
på nasjonalt plan og anvende disse miljøkvalitets- 
standardene i stedet for miljøkvalitetsstandardene for vann 
fastsatt i dette direktiv. Slike miljøkvalitetsstandarder 
bør fastsettes etter en åpen framgangsmåte som 
omfatter meldinger til Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene, for å sikre et vernenivå som tilsvarer 
miljøkvalitetsstandardene for vann fastsatt på fellesskaps-
plan. Kommisjonen bør sammenfatte disse meldingene 
i sine rapporter om gjennomføringen av direktiv 
2000/60/EF. Dessuten er sedimenter og biota viktige 
matriser for overvåking av visse stoffer med et betydelig 
akkumuleringspotensial. For å vurdere de langsiktige 
miljøvirkningene av menneskeskapte aktiviteter og den 
utviklingen som skjer, bør medlemsstatene treffe tiltak i 
henhold til artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF for å sikre at 
eksisterende forurensningsnivå i biota og sedimenter ikke 
vil øke i betydelig grad.

17) I samsvar med artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF og 
direktivets vedlegg VII del A nr. 5 bør alle unntak fra 
anvendelsen av miljøkvalitetsstandardene for prioriterte 
stoffer som får anvendelse på vannforekomster i samsvar 
med artikkel 4 nr. 4-6 i nevnte direktiv, idet det tas 
hensyn til direktivets artikkel 4 nr. 8 og 9, rapporteres i 
forvaltningsplanene for nedbørfeltdistrikt. Forutsatt at 
kravene i artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF, herunder vilkår 
for unntak, er oppfylt, kan det gjennomføres aktiviteter, 
herunder mudring og skipsfart, som fører til utslipp og tap 
av prioriterte stoffer.

18) Medlemsstatene skal overholde rådsdirektiv 98/83/
EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet(11) 
og forvalte forekomster av overflatevann som benyttes 
for oppsamling til drikkevann i samsvar med artikkel 
7 i direktiv 2000/60/EF. Dette direktiv bør derfor 
gjennomføres uten at det berører de kravene som måtte 
kreve strengere standarder.

(11) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.

19) I nærheten av utslipp fra punktkilder er konsentrasjonene 
av forurensende stoffer normalt høyere enn 
konsentrasjonene i vannet omkring. Medlemsstatene 
bør derfor kunne gjøre bruk av blandingssoner så 
lenge disse ikke påvirker i hvilken grad resten av 
forekomsten av overflatevann overholder de relevante 
miljøkvalitetsstandardene. Omfanget av blandingssoner 
bør begrenses til områder i nærheten av utslippspunktet, 
og det bør være forholdsmessig. I samsvar med artikkel 3 
nr. 4 i direktiv 2000/60/EF bør medlemsstatene eventuelt 
sikre at kravene for å nå miljømålene i artikkel 4 i nevnte 
direktiv blir samordnet for hele nedbørfeltdistriktet, blant 
annet ved å angi blandingssoner i vannforekomster som 
strekker seg over landegrensene.

20) Det må kontrolleres at målene for opphør eller utfasing og 
reduksjon, som angitt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 
2000/60/EF, blir overholdt, og sørges for åpenhet når det 
vurderes om disse forpliktelsene blir oppfylt, særlig med 
hensyn til betydelige utslipp og tap som er et resultat av 
menneskeskapte aktiviteter. Videre kan en tidsplan for 
opphør eller utfasing og reduksjon bare være knyttet til 
en liste. Det bør også være mulig å vurdere anvendelsen 
av artikkel 4 nr. 4-7 i direktiv 2000/60/EF. Det er også 
behov for et egnet verktøy for å beregne mengden av tapte 
stoffer som skjer naturlig, eller som følger av naturlige 
prosesser, ettersom fullstendig opphør eller utfasing fra 
alle potensielle kilder er umulig i slike tilfeller. For å 
oppfylle disse behovene bør alle medlemsstatene sette 
opp en liste over utslipp og tap for hvert nedbørfeltdistrikt 
eller del av et nedbørfeltdistrikt på medlemsstatens 
territorium.

21) For å unngå dobbeltarbeid i forbindelse med disse 
listene og sikre sammenheng mellom listene og andre 
eksisterende verktøy på området vern av overflatevann 
bør medlemsstatene benytte opplysninger som er 
innsamlet i henhold til direktiv 2000/60/EF og i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 
av 18. januar 2006 om opprettelse av et europeisk register 
over utslipp og transport av forurensende stoffer(12).

22) For å sikre et konsekvent vern av overflatevann bør 
medlemsstater som deler forekomster av overflatevann, 
samordne sin overvåking og eventuelt utarbeiding av 
lister.

(12) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1.
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23) Medlemsstatene bør gis mulighet til å kunne velge ut fra 
egne behov en egnet referanseperiode på ett år for måling 
av grunnverdiene på listen. Det bør imidlertid også tas 
hensyn til at tap ved bruk av pesticider kan variere kraftig 
fra år til år på grunn av ulik dosering, for eksempel som 
følge av ulike klimaforhold. Medlemsstatene bør derfor 
også kunne benytte en referanseperiode på tre år for visse 
stoffer som er omfattet av rådsdirektiv 91/414/EØF av 
15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(13).

24) For å oppnå en optimal bruk av listen bør det fastsettes en 
frist for Kommisjonens kontroll av at verdiene for utslipp 
og tap forbedres med sikte på å nå målene i artikkel 4 
nr.1 bokstav a) i direktiv 2000/60/EF, med forbehold for 
artikkel 4 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv.

25) Det bør utarbeides tekniske retningslinjer for å 
bidra til harmonisering av metoder som benyttes av 
medlemsstatene for å utarbeide listene over utslipp og tap, 
herunder tap fra akkumulert forurensning i sedimenter.

26) Flere medlemsstater påvirkes av forurensning fra 
forurensningskilder som ligger utenfor medlemsstatens 
nasjonale jurisdiksjon. Det bør derfor presiseres at en 
medlemsstat skal anses for å ha overholdt sine forpliktelser 
i henhold til dette direktiv selv om den overskrider 
verdiene i en miljøkvalitetsstandard på grunn av en slik 
grensekryssende forurensning, forutsatt at visse vilkår er 
oppfylt, og at medlemsstaten på egnet vis har utnyttet de 
relevante bestemmelsene i direktiv 2000/60/EF.

27) I samsvar med artikkel 15 i direktiv 2000/60 bør 
Kommisjonen på grunnlag av rapporter fra medlems-
statene gjennomgå behovet for å endre eksisterende 
rettsakter og behovet for ytterligere særlige tiltak på 
fellesskapsplan, som for eksempel utslippskontroller, og 
eventuelt framlegge relevante forslag. Kommisjonen bør 
rappor tere om konklusjonene av denne gjennomgåelsen 
til Europaparlamentet og Rådet i forbindelse med den 
rapporten som utarbeides i henhold til artikkel 18 nr. 1 
i direktiv 2000/60/EF. Når Kommisjonen framlegger 
forslag til utslippskontrolltiltak, under henvisning til 
artikkel 10 i direktiv 2000/60/EF, bør den ta i betraktning 
eksisterende utslippskontrollkrav, som for eksempel 

(13) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.

kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 
15. januar 2008 om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning(14), og den seneste utviklingen av 
forurensningsreduserende teknologi.

28) Kriteriene for identifikasjon av stoffer som er persistente, 
bioakkumulerende og giftige, samt stoffer som anses som 
tilsvarende problematiske, særlig svært persistente og 
svært bioakkumulerende stoffer som omhandlet i direktiv 
2000/60/EF, er fastsatt i de tekniske retningslinjene 
for risikovurdering til støtte for kommisjonsdirektiv  
93/67/EØF av 20. juli 1993 om fastsettelse av prinsippene 
for vurderingen av risikoene for mennesker og miljø ved 
stoffer meldt i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF(15), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(16) og europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av  
18. desember 2006 om registrering, vurdering og god-
kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 
og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå(17). For 
å sikre sammenheng med andre deler av Fellesskapets 
regelverk bør bare disse kriteriene anvendes på stoffene 
som gjennomgås i samsvar med vedtak nr. 2455/2001/EF, 
og vedlegg X til direktiv 2000/60/EF bør derfor erstattes.

29) Forpliktelsene fastsatt i direktivene oppført i vedlegg IX 
til direktiv 2000/60/EF er allerede innarbeidet i direktiv 
2008/1/EF og i direktiv 2000/60/EF, og minst det samme 
vernenivået garanteres dersom miljøkvalitetsstandardene 
blir opprettholdt eller revurdert. For å sikre en konsekvent 
tilnærmingsmåte til kjemisk forurensning av overflatevann 
og for å forenkle og klargjøre eksisterende deler av 
Fellesskapets regelverk på dette området, er det i henhold 
til direktiv 2000/60/EF, med virkning fra 22. desember 
2012, hensiktsmessig å oppheve direktiv 82/176/EØF, 
83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF.

30) De anbefalingene som er omhandlet i direktiv 2000/60/
EF, særlig anbefalingene fra Vitenskapskomiteen for 
toksisitet, økotoksisitet og miljø, er tatt i betraktning.

31) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(18) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

(14) EFT L 24 av 29.1.2008, s. 8.
(15) EFT L 227 av 8.9.1993, s. 9.
(16) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(17) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1, rettet ved EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.
(18) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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32) Ettersom målet med dette direktiv, som er å oppnå en 
god kjemisk tilstand for overflatevann ved å fastsette 
miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og visse 
andre forurensende stoffer, ikke i tilstrekkelig grad kan 
nås av medlemsstatene, og derfor, på grunn av behovet 
for å opprettholde samme nivå når det gjelder vern av 
overflatevann i hele Fellesskapet, bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet.

33) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(19).

34) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å endre nr. 3 i 
del B i vedlegg I til dette direktiv. Ettersom dette tiltaket 
er allment og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv eller å utfylle det med nye 
ikke-grunnleggende bestemmelser, må det vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes miljøkvalitetsstandarder for prioriterte 
stoffer og visse andre forurensende stoffer i henhold til artikkel 
16 i direktiv 2000/60/EF, med sikte på å oppnå en god kjemisk 
tilstand for overflatevann og i samsvar med bestemmelsene og 
målene i artikkel 4 i nevnte direktiv.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv får definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2000/60/
EF anvendelse.

Artikkel 3

Miljøkvalitetsstandarder

1. I samsvar med artikkel 1 i dette direktiv og artikkel 
4 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatene anvende 

(19) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

miljøkvalitetsstandardene fastsatt i del A i vedlegg I til dette 
direktiv for forekomster av overflatevann.

Medlemsstatene skal anvende miljøkvalitetsstandardene på 
forekomster av overflatevann i samsvar med kravene fastsatt i 
del B i vedlegg I.

2. Medlemsstatene kan velge å anvende miljøkvalitets-
standarder for sedimenter og/eller biota i stedet for dem som er 
fastsatt i del A i vedlegg I, for visse kategorier av overflatevann. 
Medlemsstater som anvender denne muligheten, skal 

a) anvende en miljøkvalitetsstandard for kvikksølv og 
dets forbindelser på 20 μg/kg og/eller en miljøkvalitets
standard for heksaklorbenzen på 10 μg/kg og/eller en 
miljøkvalitetsstandard for heksaklorbutadien og en 
miljøkvalitetsstandard på 55 μg/kg; disse miljøkvalitets
standardene gjelder for dyrevev (våtvekt), der den mest 
hensiktsmessige indikatoren for fisk, bløtdyr, krepsdyr og 
annen biota velges, 

b) fastsette og anvende andre miljøkvalitetsstandarder enn  
dem som er omhandlet i bokstav a) for sedimenter og/eller 
biota for særlige stoffer. Disse miljøkvalitetsstandardene  
skal gi minst samme vernenivå som miljøkvalitets-
standardene for vann i del A i vedlegg I, 

c) fastsette, for stoffene omhandlet i bokstav a) og b), 
overvåkingsfrekvensen for biota og/eller sedimenter. 
Overvåkingen skal imidlertid finne sted minst én gang hvert 
år, med mindre teknisk kunnskap og ekspertvurderinger 
begrunner et annet intervall, og 

d) underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene, ved 
komiteen omhandlet i artikkel 21 i direktiv 2000/60/EF, 
om de stoffene som det er fastsatt miljøkvalitetsstandarder 
for i samsvar med bokstav b), om årsakene og grunnlaget 
for å benytte denne tilnærmingsmåten, fastsatte alternative 
miljøkvalitetsstandarder, herunder hvilke opplysninger og 
hvilken metode de alternative miljøkvalitetsstandardene 
ble utledet fra, hvilke kategorier av overflatevann de vil 
få anvendelse på og den planlagte overvåkingsfrekvensen, 
sammen med en begrunnelse for denne frekvensen.

Kommisjonen skal inkludere et sammendrag av meldingene i 
henhold til bokstav d) over og note 9 til del A i vedlegg I i 
de rapportene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 18 i 
direktiv 2000/60/EF.
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3. Medlemsstatene skal sørge for at det foretas analyser av 
den langsiktige utviklingen av konsentrasjoner av de prioriterte 
stoffene oppført i del A i vedlegg I, som har en tendens til å bli 
akkumulert i sedimenter og/eller biota, idet det særlig legges vekt 
på stoffene med nummer 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 
28 og 30, på grunnlag av overvåkingen av vanntilstanden utført 
i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF. Med forbehold 
for artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatene treffe 
tiltak for å sikre at slike konsentrasjoner ikke øker i betydelig 
grad i sedimenter og/eller relevante biota.

Medlemsstatene skal fastsette overvåkingsfrekvensen for 
sedimenter og/eller biota for å få fram tilstrekkelig med 
opplysninger for en pålitelig langsiktig analyse av utviklingen. 
Som hovedregel bør overvåkingen finne sted hvert tredje år, 
med mindre teknisk kunnskap og ekspertvurderinger begrunner 
et annet intervall.

4. Kommisjonen skal følge den tekniske og vitenskapelige 
utviklingen, herunder konklusjonen av risikovurderingene 
omhandlet i artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 
2000/60/EF og informasjon hentet fra registreringen av stoffer 
som er gjort offentlig tilgjengelig i samsvar med artikkel 119 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006, og skal om nødvendig foreslå 
at miljøkvalitetsstandardene i del A vedlegg I til dette direktiv 
revideres etter framgangsmåten i traktatens artikkel 251 og 
etter tidsplanen i artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2000/60/EF.

5. Nr. 3 i del B i vedlegg I til dette direktiv kan endres i 
samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll omhandlet i artikkel 9 nr. 3 i dette direktiv.

Artikkel 4

Blandingssoner

1.  Medlemsstatene kan utpeke blandingssoner i tilstøtende 
områder til utslippspunkter. Konsentrasjoner av ett eller flere 
stoffer oppført i del A i vedlegg I kan overskride verdiene 
i de relevante miljøkvalitetsstandardene innenfor slike 
blandingssoner dersom de ikke påvirker hvordan resten av 
forekomsten av overflatevann overholder disse standardene.

2.  Medlemsstater som utpeker blandingssoner, skal i 
forvaltningsplaner for nedbørfelt som er utarbeidet i samsvar 
med artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF, inkludere en beskrivelse 
av 

a) hvilke tilnærmingsmåter og metoder som er anvendt for å 
definere slike soner, og 

b) hvilke tiltak som er truffet for å redusere det framtidige 
omfanget av blandingssonene, som for eksempel ved 
tiltak i henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav k) i direktiv  

2000/60/EF, eller ved å gjennomgå tillatelser omhandlet 
i direktiv 2008/1/EF eller ved tidligere reguleringer 
som omhandlet i artikkel 11 nr. 3 bokstav g) i direktiv  
2000/60/EF.

3.  Medlemsstater som utpeker blandingssoner, skal påse at 
omfanget av slike soner er 

a) begrenset til området i nærheten av utslippspunktet, 

b) avpasset etter konsentrasjonene av forurensende stoffer 
ved utslippspunktet og etter vilkårene for utslipp av 
forurensende stoffer i tidligere reguleringer, som for 
eksempel godkjenninger og/eller tillatelser, omhandlet 
i artikkel 11 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2000/60/EF samt 
andre relevante deler av fellesskapsretten, i samsvar med 
anvendelsen av beste tilgjengelige teknikker og artikkel 
10 i direktiv 2000/60/EF, særlig etter at de nevnte tidligere 
reguleringene er gjennomgått på nytt.

4.  Tekniske retningslinjer for identifikasjon av bland ings
soner skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts komité 
omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv.

Artikkel 5

Liste over utslipp og tap

1. På grunnlag av informasjon som er samlet inn i 
samsvar med artikkel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF, i henhold 
til forordning (EF) nr. 166/2006 og andre tilgjengelige 
opplysninger, skal medlemsstatene utarbeide en liste, herunder 
kart dersom slike er tilgjengelige, over utslipp og tap for alle 
prioriterte stoffer og forurensende stoffer som er oppført i del 
A vedlegg I til dette direktiv, for hvert nedbørfeltdistrikt eller 
del av et nedbørfeltdistrikt som ligger innenfor medlemsstatens 
territorium, eventuelt med konsentrasjoner i sedimenter og 
biota.

2. Referanseperioden for beregning av verdier for foruren-
sende stoffer som skal føres inn i listene omhandlet i nr. 1, skal 
være ett år mellom 2008 og 2010.

For prioriterte stoffer eller forurensende stoffer som omfattes 
av direktiv 91/414/EØF kan imidlertid oppføringene beregnes 
som gjennomsnittet for årene 2008, 2009 og 2010.

3. Medlemsstatene skal oversende listene opprettet i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel, herunder de respektive 
referanse periodene, til Kommisjonen i samsvar med 
rapporteringskravene i henhold til artikkel 15 nr. 1 i direktiv 
2000/60/EF.
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4. Medlemsstatene skal ajourføre sine lister som en del av 
gjennomgåelsen av analysene angitt i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 
2000/60/EF.

Referanseperioden for fastsettelse av verdier i de ajourførte 
listene skal være året før vedkommende analyse skal fullføres. 
For prioriterte stoffer eller forurensende stoffer som er omfattet 
av direktiv 91/414/EØF, kan oppføringene beregnes som 
gjennomsnittet av de tre årene forut for fullføringen av denne 
analysen.

Medlemsstatene skal offentliggjøre de ajourførte listene i 
sine ajourførte forvaltningsplaner for nedbørfelt som fastsatt i 
artikkel 13 nr. 7 i direktiv 2000/60/EF.

5. Kommisjonen skal innen 2018 kontrollere at listens 
verdier for utslipp og tap forbedres med tanke på å nå målene 
for reduksjon eller opphør fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav 
a) iv) i direktiv 2000/60/EF, med forbehold for artikkel 4 nr. 4 
og 5 i nevnte direktiv.

6. Tekniske retningslinjer for utarbeiding av lister skal 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet 
i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv.

Artikkel 6

Grensekryssende forurensning

1. En medlemsstat skal ikke anses for å ha overholdt sine 
forpliktelser i henhold til dette direktiv selv om medlemsstaten 
overskrider verdiene i en miljøkvalitetsstandard, dersom den 
kan vise at 

a) overskridelsen skyldtes en forurensningskilde utenfor 
medlemsstatens nasjonale jurisdiksjon, 

b) medlemsstaten som følge av en slik grensekryssende 
forurensning ikke var i stand til å treffe effektive tiltak for å 
overholde de relevante miljøkvalitetsstandardene, og 

c) medlemsstaten hadde anvendt slik samordning av 
administrative tiltak som er omhandlet i artikkel 3 i direktiv 
2000/60/EF, og eventuelt utnyttet bestemmelsene i artikkel 
4 nr. 4-6 i nevnte direktiv for de vannforekomstene som var 
påvirket av den grensekryssende forurensningen.

2. Medlemsstatene skal benytte seg av ordningen fastsatt 
i artikkel 12 i direktiv 2000/60/EF for å gi Kommisjonen 
nødvendig informasjon i de situasjonene som er angitt i nr. 
1 i denne artikkel, og de skal legge fram et sammendrag av 
de tiltakene som er truffet i tilknytning til grensekryssende 

forurensning i den relevante forvaltningsplanen for nedbør-
feltdistriktet i samsvar med rapporteringskravene i henhold til 
artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF.

Artikkel 7

Rapportering og revisjon

1. På grunnlag av rapporter fra medlemsstatene, herunder 
rapporter i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2000/60/EF og 
særlig de rapportene som gjelder grensekryssende forurensning, 
skal Kommisjonen gjennomgå behovet for å endre eksisterende 
rettsakter og behovet for ytterligere særlige tiltak i Fellesskapet, 
som for eksempel utslippskontroller.

2. Kommisjonen skal rapportere til Europaparlamentet og til 
Rådet i sammenheng med rapporten som utarbeides i samsvar 
med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF, når det gjelder 

a) konklusjonene av gjennomgåelsen omhandlet i nr. 1 i denne 
artikkel, 

b) tiltak som er truffet for å redusere omfanget av blandings-
soner som er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1) i dette 
direktiv, 

c) resultatet av kontrollen omhandlet i artikkel 5 nr. 5 i dette 
direktiv, og 

d) situasjonen med hensyn til forurensning som har sin 
opprinnelse utenfor Fellesskapets territorium.

Kommisjonen skal eventuelt legge fram relevante forslag 
sammen med rapporten.

Artikkel 8

Revisjon av vedlegg X til direktiv 2000/60/EF

Innenfor rammen av revisjonen av vedlegg X til direktiv 
2000/60/EF, som fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i nevnte direktiv, 
skal Kommisjonen blant annet vurdere stoffene i vedlegg III 
til dette direktiv for eventuelt å identifisere dem som prioriterte 
stoffer eller prioriterte farlige stoffer. Kommisjonen skal 
innen 13. januar 2011 rapportere resultatet av sin revisjon til 
Europaparlamentet og til Rådet. Sammen med rapporten skal 
Kommisjonen eventuelt foreslå relevante forslag, særlig forslag 
rettet mot å identifisere nye prioriterte stoffer eller prioriterte 
farlige stoffer eller for å identifisere visse prioriterte stoffer 
som prioriterte farlige stoffer, og eventuelt forslag rettet mot å 
fastsette tilsvarende miljøkvalitetsstandarder for overflatevann, 
sedimenter eller biota.
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Artikkel 9

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen omhandlet i 
artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 10

Endring av direktiv 2000/60/EF

Vedlegg X til direktiv 2000/60/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 11

Endring av direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 
84/491/EØF og 86/280/EØF

1. Vedlegg II til henholdsvis direktiv 82/176/EØF, 83/513/
EØF, 84/156/EØF og 84/491/EØF oppheves.

2. Overskrift B i avsnitt I-XI i vedlegg II til direktiv 86/280/
EØF oppheves.

Artikkel 12

Oppheving av direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF,  
84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF

1. Direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF,  
84/491/EØF og 86/280/EØF oppheves med virkning fra  
22. desember 2012.

2. Fram til 22. desember 2012 kan medlemsstatene utføre 
overvåking og rapportering i samsvar med artikkel 5, 8 og 15 
i direktiv 2000/60/EF i stedet for å utføre dem i samsvar med 
direktivene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel.

Artikkel 13

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 13. juli 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal 
de vedtas inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det 
skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann
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VEDLEGG I

MILJØKVALITETSSTANDARDER FOR PRIORITERTE STOFFER OG VISSE ANDRE FORURENSENDE STOFFER

DEL A: MILJØKVALITETSSTANDARDER (EQS)

AA: årsgjennomsnitt

MAC: høyeste tillatte konsentrasjon

Enhet: [μg/l]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffnavn CAS-nummer(1)
AA-EQS(2)

Innlands 
overflatevann(3)

AA-EQS(2)
Annet overflatevann

MAC-EQS(4)
Innlands 

overflatevann(3)
MAC-EQS(4)

Annet overflatevann

1) Alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7

2) Antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4

3) Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0

4) Benzen 71-43-2 10 8 50 50

5) Bromert difenyleter (5) 32534-81-9 0,0005 0,0002 ikke relevant ikke relevant

6) Kadmium og kadmiumforbindelser
(avhengig av vannhardhetsklasse)(6)

7440-43-9 ≤ 0,08 (klasse 1) 0,2 ≤ 0,45 (klasse 1) ≤ 0,45 (klasse 1)

0,08 (klasse 2) 0,45 (klasse 2) 0,45 (klasse 2)

0,09 (klasse 3) 0,6 (klasse 3) 0,6 (klasse 3)

0,15 (klasse 4) 0,9 (klasse 4) 0,9 (klasse 4)

0,25 (klasse 5) 1,5 (klasse 5) 1,5 (klasse 5)

6a) Karbontetraklorid(7) 56-23-5 12 12 ikke relevant ikke relevant

7) Kloralkaner C10-13 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4

8) Klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3

(9) Klorpyrifos (klorpyrifos-etyl) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1

9a) Pesticider med syklodien: Σ = 0,01 Σ = 0,005 ikke relevant ikke relevant

Aldrin(7) 309-00-2

Dieldrin(7) 60-57-1

Endrin(7) 72-20-8

Isodrin(7) 465-73-6

9b) DDT samlet (7,8) ikke relevant 0,025 0,025 ikke relevant ikke relevant

para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 ikke relevant ikke relevant

10) 1,2-dikloretan 107-06-2 10 10 ikke relevant ikke relevant

11) Diklormetan 75-09-2 20 20 ikke relevant ikke relevant

12) Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 ikke relevant ikke relevant

13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8

14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004

15) Fluoranten 206-44-0 0,1 0,1 1 1

16) Heksaklorbenzen 118-74-1 0,01 (9) 0,01 (9) 0,05 0,05

17) Heksaklorbutadien 87-68-3 0,1 (9) 0,1 (9) 0,6 0,6

18) Heksaklorsykloheksan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffnavn CAS-nummer(1)
AA-EQS(2)

Innlands 
overflatevann(3)

AA-EQS(2)
Annet overflatevann

MAC-EQS(4)
Innlands 

overflatevann(3)
MAC-EQS(4)

Annet overflatevann

19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0

20) Bly og blyforbindelser 7439-92-1 7,2 7,2 ikke relevant ikke relevant

21) Kvikksølv og kvikksølvforbindelser 7439-97-6 0,05 (9) 0,05 (9) 0,07 0,07

22) Naftalen 91-20-3 2,4 1,2 ikke relevant ikke relevant

23) Nikkel og nikkelforbindelser 7440-02-0 20 20 ikke relevant ikke relevant

24) Nonylfenol (4-nonylfenol) 104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0

25) Oktylfenol ((4(1,1′,3,3′tetrametylbutyl)
fenol))

140-66-9 0,1 0,01 ikke relevant ikke relevant

26) Pentaklorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 ikke relevant ikke relevant

27) Pentaklorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1

28) Polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH) (10)

ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant

Benzo(a)pyren 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1

Benzo(b)fluoranten 205-99-2 Σ = 0,03 Σ = 0,03 ikke relevant ikke relevant

Benzo(k)fluoranten 207-08-9

Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 Σ = 0,002 Σ = 0,002 ikke relevant ikke relevant

Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5

29) Simazin 122-34-9 1 1 4 4

29a) Tetrakloreten (7) 127-18-4 10 10 ikke relevant ikke relevant

29b) Trikloretylen (7) 79-01-6 10 10 ikke relevant ikke relevant

30) Tributyltinnforbindelser (tributyltinn-
kation)

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015

31) Triklorbenzener 12002-48-1 0,4 0,4 ikke relevant ikke relevant

32) Triklormetan 67-66-3 2,5 2,5 ikke relevant ikke relevant

33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 ikke relevant ikke relevant

(1) CAS: CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service).
(2) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som en årlig gjennomsnittsverdi (AA-EQS). Med mindre noe annet er angitt, får den anvendelse på den samlede 

konsentrasjonen av alle isomerer.
(3) Innlands overflatevann omfatter elver og innsjøer og tilknyttede kunstige eller sterkt endrede forekomster av vann.
(4) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som høyeste tillatte konsentrasjon (MAC-EQS). Når verdien MAC-EQS er merket som „ikke relevant“, anses 

AA-EQS-verdiene som vern mot kortvarige forurensningstopper i kontinuerlige utslipp ettersom de er betydelig lavere enn verdiene som er avledet på grunnlag av den 
akutte giftigheten.

(5) For gruppen av prioriterte stoffer som omfattes av bromerte difenyletere (nr. 5) oppført i beslutning nr. 2455/2001/EF, blir det bare fastsatt en miljøkvalitetsstandard for 
luktforbindelser med nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154.

(6) For kadmium og kadmiumforbindelser (nr. 6) varierer miljøkvalitetsstandardverdiene avhengig av vannhardhet som angitt i fem klassekategorier (klasse 1:< 40 mg 
CaCO3/l, klasse 2: 40 til < 50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 til < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 til < 200 mg CaCO3/l og klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7) Dette stoffet er ikke et prioritert stoff, men et av de andre forurensende stoffene der miljøkvalitetsstandardene er identiske med dem som er fastsatt i lovgivningen som 
fikk anvendelse før 13. januar 2009.

(8) «DDT samlet» omfatter summen av isomerene 1,1,1triklor2,2 bis(pklorofenyl)etan (CASnummer 50293; EUnummer 2000243); 1,1,1triklor2(oklorfenyl)
2(pklorfenyl)etan (CASnummer 789026; EUnummer 2123325); 1,1diklor2,2bis(pklorfenyl)etylen (CASnummer 72559; EUnummer 2007846); og 
1,1diklor2,2bis(pklorfenyl)etan (CASnummer 72548; EUnummer 2007830).

(9) Dersom medlemsstatene ikke anvender miljøkvalitetsstandarder for biota, skal de innføre strengere miljøkvalitetsstandarder for vann for å oppnå samme vernenivå som 
miljøkvalitetsstandardene for biota fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i dette direktiv. De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene, ved komiteen omhandlet i 
artikkel 21 i direktiv 2000/60/EF, om årsakene og grunnlaget for å benytte denne tilnærmingsmåten, de fastsatte alternative miljøkvalitetsstandardene for vann, herunder 
hvilke opplysninger og hvilken metode de alternative miljøkvalitetsstandardene ble utledet fra, og hvilke kategorier av overflatevann de vil få anvendelse på.

(10) For gruppen polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (nr. 28) av prioriterte stoffer får hver enkelt miljøkvalitetsstandard anvendelse, dvs. at miljøkvalitetsstandarden 
for benzo(a)pyren, miljøkvalitetsstandarden for summen av benzo(b)fluoranten og benzo(k)fluoranten og miljøkvalitetsstandarden for summen av benzo(g,h,i)perylen 
og indeno(1,2,3-cd)pyren må oppfylles.
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DEL B: ANVENDELSE AV MILJØKVALITETSSTANDARDER I DEL A

1.  Kolonne 4 og 5 i tabellen: For alle forekomster av overflatevann betyr anvendelsen av AAEQS at for hvert 
representative overvåkingspunkt i vannforekomsten skal den aritmetiske middelverdien av konsentrasjonene målt 
på ulike tider i løpet av året ikke overskride verdiene i standarden.

 Beregningen av den aritmetiske middelverdien og den analysemetoden som er benyttet, herunder metoden for å 
anvende en miljøkvalitetsstandard når det ikke finnes noen egnet analysemetode som oppfyller minstekravene 
til ytelseskriterier, må være i samsvar med gjennomføringsrettsaktene om tekniske spesifikasjoner for kjemisk 
overvåking og kvalitet av analyseresultater i samsvar med direktiv 2000/60/EF.

2.  Kolonne 6 og 7 i tabellen: For alle forekomster av overflatevann betyr anvendelsen av MACEQS at den målte 
konsentrasjonen ved alle representative overvåkingspunkter i vannforekomsten ikke overskrider verdiene i 
standarden.

 I samsvar med avsnitt 1.3.4 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF kan medlemsstatene imidlertid innføre statistiske 
metoder, som for eksempel en prosentilberegning, for å sikre et akseptabelt nivå av pålitelighet og nøyaktighet når 
det skal avgjøres om MAC-EQS overholdes. Dersom dette er tilfellet, skal slike statistiske metoder være i samsvar 
med detaljerte regler som er fastsatt etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i dette 
direktiv.

3.  Med unntak av kadmium, bly, kvikksølv og nikkel (heretter kalt «metaller») blir miljøkvalitetsstandarden fastsatt 
i dette vedlegg uttrykt som de samlede konsentrasjonene i hele vannprøven. Når det gjelder metaller, viser 
miljøkvalitetsstandarden til den oppløste konsentrasjonen, dvs. den oppløste fasen av en vannprøve som fås ved 
filtrering gjennom et filter på 0,45 μm eller ved en annen tilsvarende forbehandling.

Medlemsstatene kan, når de vurderer overvåkingsresultatene opp mot miljøkvalitetsstandarden, ta i betraktning 

a) naturlige bakgrunnskonsentrasjoner for metaller og metallforbindelser, dersom de er til hinder for å overholde 
verdien i miljøkvalitetsstandarden, og 

b) hardhet, pH-verdi eller andre parametrer for vannkvalitet som påvirker biotilgjengeligheten av metaller.

________
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VEDLEGG II

Vedlegg X til direktiv 2000/60/EF skal lyde:

«VEDLEGG X

LISTE OVER PRIORITERTE STOFFER PÅ OMRÅDET VANNPOLITIKK

Nr. CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) Identifisert som prioritert 
farlig stoff

1) 15972-60-8 240-110-8 Alaklor

2) 120-12-7 204-371-1 Antracen X

3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

4) 71-43-2 200-753-7 Benzen

5) ikke relevant ikke relevant Bromert difenyleter(4) X(5)

32534-81-9 ikke relevant Pentabromdifenyleter (luktforbindelse 
med nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154)

6) 7440-43-9 231-152-8 Kadmium og kadmiumforbindelser X

7) 85535-84-8 287-476-5 Kloralkaner, C10-13(
4) X

8) 470-90-6 207-432-0 Klorfenvinfos

9) 2921-88-2 220-864-4 Klorpyrifos (klorpyrifosetyl)

10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloretan

11) 75-09-2 200-838-9 Diklormetan

12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)

13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X

15) 206-44-0 205-912-4 Fluoranten(6)

16) 118-74-1 204-273-9 Heksaklorbenzen X

17) 87-68-3 201-765-5 Heksaklorbutadien X

18) 608-73-1 210-158-9 Heksaklorsykloheksan X

19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon

20) 7439-92-1 231-100-4 Bly og blyforbindelser

21) 7439-97-6 231-106-7 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser X

22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen

23) 7440-02-0 231-111-14 Nikkel og nikkelforbindelser

24) 25154-52-3 246-672-0 Nonylfenol X

104-40-5 203-199-4 (4-nonylfenol) X

25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol

140-66-9 ikke relevant (4(1,1′,3,3′tetrametylbutyl)fenol)

26) 608-93-5 210-172-5 Pentaklorbenzen X

27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklorfenol
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Nr. CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) Identifisert som prioritert 
farlig stoff

28) ikke relevant ikke relevant Polysykliske aromatiske hydrokarboner X

50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyren) X

205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranten) X

191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylen) X

207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranten) X

193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyren) X

29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

30) ikke relevant ikke relevant Tributyltinnforbindelser X

36643-28-4 ikke relevant (Tributyltinn-kation) X

31) 12002-48-1 234-413-4 Triklorbenzener

32) 67-66-3 200-663-8 Triklormetan (kloroform)

33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

(1) CAS: CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service).
(2) EU-nummer: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS) eller europeisk liste over meldte kjemiske 

stoffer (ELINCS).
(3) Når grupper av stoffer er valgt, er typiske enkeltstoffer oppført som indikatorparametrer (i parentes og uten nummer). For disse stoff-

gruppene må indikatorparametrene defineres ved en analytisk metode.
(4) Disse stoffgruppene omfatter normalt et betydelig antall enkeltforbindelser. Det er i øyeblikket ikke mulig å oppgi egnede indikator-

parametrer.
(5) Bare pentabrombifenyleter (CAS-nummer 32534-81-9).
(6) Fluoranten er oppført på listen som indikator for andre, farligere polysykliske aromatiske hydrokarboner.
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VEDLEGG III

STOFFER SOM SKAL GJENNOMGÅS FOR MULIG IDENTIFIKASJON SOM PRIORITERTE STOFFER 
ELLER PRIORITERTE FARLIGE STOFFER

CAS-nummer EU-nummer Stoffnavn

1066-51-9 — AMPA

25057-89-0 246-585-8 Bentazon

80-05-7 Bisfenol A

115-32-2 204-082-0 Dikofol

60-00-4 200-449-4 EDTA

57-12-5 Fritt cyanid

1071-83-6 213-997-4 Glyfosat

7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP)

81-15-2 201-329-4 Moskusxylen

1763-23-1 Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)

124495-18-7 — Kinoksyfen (5,7diklor4(pfluorfenoksy)kinolin)
Dioksiner
PCB
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2015/EØS/64/19

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme 
for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig 
artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør sikres at analyseresultater fra laboratorier utpekt 
av vedkommende myndigheter i medlemsstatene for å 
utføre overvåking av vannets kjemiske tilstand i henhold 
til artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF er sammenlignbare 
og av høy kvalitet. Standarden EN ISO/IEC-17025 om 
generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetanse omfatter egnede internasjonale standarder for 
validering av de analysemetoder som brukes.

2) For å oppfylle valideringskravene bør alle analyse-
metoder som benyttes av medlemsstatene i programmer 
for overvåking av vannets kjemiske tilstand, oppfylle visse 
minstekriterier for ytelse, herunder regler om metodenes 
måleusikkerhet og grense for mengdebestemmelse. 
For å sikre sammenlignbarhet bør grensen for mengde-
bestemmelse for kjemiske overvåkingsresultater fastsettes 
på grunnlag av en felles definisjon.

3) Dersom ingen metoder oppfyller minstekriteriene for 
ytelse, bør overvåkingen baseres på de teknikker som 
er best tilgjengelig og som ikke medfører urimelige 
kostnader.

4) Ved beregning av gjennomsnittsverdier bør det tas hensyn 
til måleresultater som ligger under analysemetodenes 
grense for mengdebestemmelse. Det bør fastsettes regler 
for slike tilfeller.

5) Tekniske tiltak for å sikre sammenlignbare analyse-
resultater av høy kvalitet bør følge et internasjonalt 
anerkjent kvalitetsstyringssystem. Framgangsmåten 
fastsatt i EN ISO/IEC-17025 er egnet til dette formål. Det 
bør sikres at laboratorier som utfører kjemisk analyse, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 18.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.

beviser sin kompetanse ved å delta i internasjonalt eller 
nasjonalt anerkjente programmer for egnethetsprøving 
og ved å benytte tilgjengelig referansemateriale. Med 
sikte på harmonisering av metoder på fellesskapsplan 
bør programmene for egnethetsprøving bygge på 
relevante internasjonale standarder. ISO/IEC guide 43-1 
on proficiency testing by interlaboratory comparisons 
— Part 1: Development and operation of proficiency 
testing schemes er egnet som veiledning til dette formål. 
Resultatene av programmene bør evalueres på grunnlag 
av internasjonalt anerkjente resultatsystemer. ISO-13528 
on statistical methods for use in proficiency testing by 
interlaboratory comparisons inneholder egnede standarder 
til dette formål.

6) Komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF  
ble rådspurt 15. mai 2008 og uttalte seg positivt om  
utkastet til kommisjonsdirektiv om fastsettelse, i henhold 
til direktiv 2000/60/EF, av tekniske spesifikasjoner 
for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand. 
Den 6. juni 2008 framla Kommisjonen nevnte utkast 
for Europaparlamentet og Rådet for kontroll. Europa-
parlamentet motsatte seg ikke de foreslåtte tiltakene innen 
den fastsatte fristen. Rådet motsatte seg at Kommisjonen 
skulle vedta de foreslåtte tiltakene, med den begrunnelse 
at de ville overskride den gjennomføringsmyndighet 
som er fastsatt i direktiv 2000/60/EF. Kommisjonen 
vedtok derfor ikke de foreslåtte tiltakene, men forela for 
komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF 
et endret utkast til det aktuelle direktivet. Komiteen ble 
rådspurt om nevnte utkast ved skriftlig framgangsmåte 
iverksatt 28. januar 2009, og uttalte seg positivt.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/
EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter tekniske spesifikasjoner for kjemisk 
analyse og overvåking av vanntilstand i samsvar med artikkel 
8 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF. Det fastsetter minstekriterier for 
ytelse for analysemetoder som skal benyttes av medlemsstatene 
ved overvåking av vanntilstand, sediment og biota, i tillegg til 
regler for å dokumentere analyseresultatenes kvalitet.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/90/EF

av 31. juli 2009

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, av tekniske 
spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand (*)
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «påvisningsgrense» det utgangssignal eller den 
konsentrasjonsverdi over hvilket/hvilken det med et angitt 
pålitelighetsnivå kan bekreftes at en prøve er forskjellig fra 
en blindprøve som ikke inneholder aktuelle analytter,

2. «grense for mengdebestemmelse» en angitt multippel av 
påvisningsgrensen ved en konsentrasjon av analytten som i 
rimelig grad kan fastsettes med et akseptabelt nøyaktighets- 
og presisjonsnivå. Grensen for mengdebestemmelse kan 
beregnes ved bruk av en egnet standard eller prøve, og 
kan beregnes ut fra det laveste kalibreringspunktet på 
kalibreringskurven, unntatt blindprøven,

3. «måleusikkerhet» en ikke-negativ parameter som 
karakteriserer spredningen av mengdeverdiene som tildeles 
en målestørrelse basert på informasjonen som benyttes.

Artikkel 3

Analysemetoder

Medlemsstatene skal sørge for at alle analysemetoder, herunder 
elektroniske metoder og laboratorie- og feltmetoder som 
benyttes i programmer for overvåking av kjemisk tilstand utført 
i henhold til direktiv 2000/60/EF, er validert og dokumentert 
i samsvar med standarden EN ISO/IEC-17025 eller andre 
tilsvarende internasjonalt anerkjente standarder.

Artikkel 4

Minstekriterier for analysemetoders ytelse

1.  Medlemsstatene skal sørge for at minstekriteriene for alle 
analysemetoder som benyttes, er basert på en måleusikkerhet 
på 50 % eller lavere (k = 2), beregnet på nivået for relevante 
miljøkvalitetsstandarder og en grense for mengdebestemmelse 
som er lik eller lavere enn en verdi på 30 % av de relevante 
miljøkvalitetsstandardene.

2.  Dersom det ikke finnes relevante miljøkvalitetsstandarder 
for en gitt parameter, eller dersom det ikke finnes analysemetoder 
som oppfyller minstekriteriene for ytelse angitt i nr. 1, skal 
medlemsstatene sørge for at overvåking utføres ved bruk av 
de teknikker som er best tilgjengelig og som ikke medfører 
urimelige kostnader.

Artikkel 5

Beregning av gjennomsnittsverdier

1.  I tilfeller hvor mengdene av fysisk-kjemiske eller 
kjemiske målestørrelser i en gitt prøve er under grensen for 
mengdebestemmelse, skal måleresultatene settes til halve 

verdien av den aktuelle grensen for mengdebestemmelse for 
beregning av gjennomsnittsverdier.

2.  I tilfeller hvor en beregnet gjennomsnittsverdi av måle-
resultatene nevnt i nr. 1 er under grensene for mengde-
bestemmelse, skal verdien angis som «lavere enn grense for 
mengdebestemmelse».

3.  Nr. 1 får ikke anvendelse på målestørrelser som er total-
summer av en gitt gruppe fysisk-kjemiske parametrer eller 
kjemiske målestørrelser, herunder deres relevante metabolitter 
og nedbrytings- og reaksjonsprodukter. I slike tilfeller skal 
resultater som er lavere enn et enkeltstoffs grense for mengde-
bestemmelse, settes til null.

Artikkel 6

Kvalitetssikring og -kontroll

1.  Medlemsstatene skal sørge for at laboratorier eller parter 
som har inngått avtaler med laboratorier, benytter kvalitets-
styringssystemer i samsvar med EN ISO/IEC-17025 eller andre 
tilsvarende internasjonalt anerkjente standarder.

2.  Medlemsstatene skal sørge for at laboratorier eller 
parter som har inngått avtaler med laboratorier, beviser sin 
kompetanse innen analyse av relevante fysisk-kjemiske eller 
kjemiske målestørrelser ved

a) deltakelse i programmer for egnethetsprøving som om-
fatter analysemetodene nevnt i artikkel 3 i dette direktiv 
for målestørrelser ved konsentrasjonsnivåer som er 
representative for programmer for overvåking av kjemisk 
til stand som gjennomføres i henhold til direktiv 2000/60/
EF, og

b) analyse av tilgjengelig referansemateriale som er represen-
tativt for innsamlede prøver ved konsentrasjons nivåer som 
er relevante for miljøkvalitets standardene nevnt i artikkel 4 
nr. 1.

3.  Programmene for egnethetsprøving nevnt i nr. 2 bokstav 
a) skal organiseres av akkrediterte organisasjoner eller inter-
nasjonalt eller nasjonalt anerkjente organisasjoner som 
oppfyller kravene i ISO/IEC-guide 43-1 eller tilsvarende inter-
nasjonalt anerkjente standarder.

Resultatene av deltakelse i disse programmene skal evalueres 
på bakgrunn av resultatsystemene angitt i ISO/IEC-guide 43-1, 
standarden ISO-13528 eller i andre tilsvarende internasjonalt 
anerkjente standarder.

Artikkel 7

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest to 
år etter dets ikrafttredelse. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av 
medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser 
som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

__________
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2015/EØS/64/20

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og 
levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en
felles ramme for systematisk utarbeiding av europeiske
statistikker over inntekter og levekår, som omfatter
sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata
om inntekt og om omfang og fordeling av fattigdom og
sosial utstøting på nasjonalt plan og EU-plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF)
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å
fastsette listen over sekundærmålområder og -variabler

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 10.12.2010, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 20.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.

som hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-
SILC. Listen over sekundærmålvariabler som skal inngå i 
modulen om boligforhold, bør fastsettes for 2012. Den bør 
også inneholde koder for og definisjoner av variablene.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikk-
system —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og 
-definisjoner for 2012-modulen om boligforhold, som skal
inngå i tverrsnittskomponenten i europeiske statistikker over
inntekter og levekår (EU-SILC), skal være som fastsatt i
vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1157/2010

av 9. desember 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2012 over 

sekundærmålvariabler for boligforhold (*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2010.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

_______
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VEDLEGG

For denne forordnings formål skal følgende enhet, innsamlingsmåte, referanseperiode og definisjoner anvendes:

1. Enhet

Målvariablene omfatter to typer enheter:

Husholdning: alle variabler unntatt variabler som omfatter «bytte av bolig».

Person: variabler som omfatter «bytte av bolig».

2. Innsamlingsmåte

For variabler som samles inn på husholdningsnivå (avsnitt 1 i listen nedenfor), er innsamlingsmåten personlige 
intervjuer med husholdningens oppgavegiver.

For variabler som samles inn på personnivå (avsnitt 2 i listen nedenfor), er innsamlingsmåten personlige intervjuer 
med alle nåværende husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre, eventuelt med husholdningens utvalgte 
oppgavegiver.

På grunn av arten av de opplysninger som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 
med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare) eller opplysninger hentet 
fra registre.

3. Referanseperiode

Målvariablene omfatter fire referanseperioder:

Vanligvis: en vanlig vinter/sommer i området der boligen ligger (for variablene «boligen er behagelig varm om 
vinteren» og «boligen er behagelig kjølig om sommeren»).

Siste fem år (variabler som omfatter «bytte av bolig»). Gjelder de fem siste årene forut for intervjudatoen.

Neste seks måneder (variabler som omfatter «sannsynlighet for å bytte bolig»). Gjelder de seks første månedene 
etter intervjudatoen.

I øyeblikket (alle andre variabler).

4. Definisjoner

1) Installasjoner og bekvemmeligheter i boligen

a) Elektriske installasjoner: kabler, kontakter, stikkontakter og andre permanente elektriske installasjoner i 
boligen.

b) VVS-/vanninstallasjoner: rør, kraner, avløps- og kloakksystemer.

c) Sentralvarme eller lignende: en boenhet anses å ha sentralvarme dersom varmen kommer fra enten en 
felles varmesentral eller fra et anlegg i bygningen eller boenheten som er ment til oppvarming, uavhengig 
av energikilde. Fastmonterte elektriske varmeovner, fastmonterte gassovner og lignende medregnes. 
Oppvarming skal være mulig i de fleste rom.

d) Annen fastmontert varmekilde:  en boenhet anses som oppvarmet av «annen fastmontert varmekilde» når 
oppvarmingen ikke anses som «sentralvarme eller lignende». Dette omfatter ovner, varmeapparater, peiser 
og lignende (medregnet «fastmonterte» klimaanlegg som benyttes til oppvarming).

e) Annen ikke-fastmontert varmekilde: ingen fastmonterte oppvarmingssystemer eller -enheter. Boligen 
kan imidlertid være utstyrt med flyttbare varmekilder, herunder flyttbart klimaanlegg som benyttes til 
oppvarming.
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f) Tilfredsstillende: tilstrekkelig for å oppfylle husholdningens generelle krav/behov. En installasjon som 
er permanent ute av drift, medregnes ikke. Mangelfulle installasjoner kan blant annet være installasjoner 
i dårlig forfatning, farlige installasjoner, installasjoner som jevnlig er ute av drift, når det ikke er 
tilstrekkelig elektrisk ytelse eller vanntrykk til at vannet kan brukes, når vannet ikke er drikkbart, eller 
når det ikke finnes tilstrekkelig vann. Mindre, midlertidige problemer, f.eks. tette avløp, betyr ikke at 
installasjonen ikke er tilfredsstillende.

2) Tilgang til grunnleggende tjenester

a) Tilgang: dette skal gjelde tjenester som husholdningen bruker i forbindelse med økonomiske, fysiske, 
tekniske og helsemessige forhold.

b) Tilgang til tjenester skal vurderes med hensyn til fysisk og teknisk tilgang samt åpningstider, men ikke 
med hensyn til kvalitet, pris og lignende. Tilgangen bør derfor vise til en objektiv og fysisk realitet. Den 
bør ikke bygge på en subjektiv følelse.

c) Tilgangen bør fastsettes med hensyn til de tjenester som husholdningen faktisk benytter seg av. Dersom 
husholdningen ikke benytter seg av tjenesten, bør merke -2 «Ikke relevant» benyttes.

d) Den fysiske tilgangen må vurderes med hensyn til avstand, men også til infrastruktur og utstyr, f.eks. for 
oppgavegivere med en fysisk funksjonshemning.

e) Tilgang til banktjenester per telefon og nettbank bør også inngå i vurderingen, dersom husholdningen 
faktisk benytter disse.

f) Det bør også tas hensyn til tjenester som leveres i hjemmet, dersom de faktisk benyttes av husholdningen. 
Tilgangen må derfor vurderes uavhengig av måten(e) husholdningen får tilgang til tjenesten på.

g) Tilgangen bør også vurderes på husholdningsnivå, dvs. at problemer med tilgang må vurderes 
for husholdningen som helhet. Dersom oppgavegiveren ikke benytter en tjeneste, men en eller 
flere andre husholdningsmedlemmer gjør det, bør oppgavegiveren vurdere tilgangen for nevnte 
husholdningsmedlem(mer).

h) Dersom ett husholdningsmedlem har en funksjonshemning, men et annet medlem har lett tilgang til 
tjenesten for ham/henne og dette ikke medfører problemer eller en byrde for husholdningen, vurderes 
tjenesten som lett tilgjengelig for husholdningen.

i) Dersom ett husholdningsmedlem har en funksjonshemning og har problemer med å få tilgang til en 
tjeneste (som vedkommende personlig har bruk for), og husholdningen ikke har ressurser til å hjelpe 
vedkommende (f.eks. dersom et annet medlem ikke har lett tilgang til tjenesten for vedkommende) eller 
problemet er en byrde for husholdningen, vurderes tilgangen til tjenesten imidlertid som vanskelig for 
husholdningen.

j) Dagligvarer: tjenester som dekker de fleste daglige behov.

k) Banktjenester: ta ut penger, overføre penger og betale regninger.

l) Posttjenester: sende og motta vanlig post og pakkepost.

m) Offentlige transportmidler: buss, t-bane, trikk og lignende.

n)  Primærhelsetjenester: allmennpraktiserende leger, helsesentre og lignende.

o)  Obligatoriske skoler: dersom flere enn ett barn i husholdningen er i skolepliktig alder, skal oppgavegiver 
vise til barnet som har de største vanskelighetene.
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5. Overføring av data

 Sekundærmålvariablene skal sendes til Eurostat i husholdningsdatafilen (H-fil) og i personopplysningsfilen (P-fil) 
etter primærmålvariablene.

OMRÅDE OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Modul 2012 Boligforhold

Variabelnavn Kode Målvariabel

1. SPØRSMÅL STILT PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ

Plass i boligen

HC010 Plassmangel i boligen

1 Ja

2 Nei

HC010_F 1 Angitt

-1 Mangler

HC020 Boligens størrelse i kvadratmeter

0-999 kvadratmeter

HC020_F 1 Angitt

-1 Mangler

Installasjoner og bekvemmeligheter i boligen

HC030 Tilfredsstillende elektriske installasjoner

1 Ja

2 Nei

HC030_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (ingen elektriske installasjoner)

HC040 Tilfredsstillende VVS-/vanninstallasjoner

1 Ja

2 Nei

HC040_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (ingen VVS-/vanninstallasjoner)
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Modul 2012 Boligforhold

Variabelnavn Kode Målvariabel

HC050 Boligen har oppvarmingsmuligheter

1 Ja, sentralvarme eller lignende.

2 Ja, annen fastmontert varmekilde

3 Ja, annen ikke-fastmontert varmekilde

4 Nei, ingen varmekilder

HC050_F 1 Angitt

-1 Mangler

HC060 Boligen er behagelig varm om vinteren

1 Ja

2 Nei

HC060_F 1 Angitt

-1 Mangler

HC070 Boligen er behagelig kjølig om sommeren

1 Ja

2 Nei

HC070_F 1 Angitt

-1 Mangler

Generell tilfredshet med boligen

HC080 Generell tilfredshet med boligen

1 Svært utilfreds

2 Utilfreds

3 Tilfreds

4 Svært tilfreds

HC080_F 1 Angitt

-1 Mangler

Tilgang til grunnleggende tjenester

HC090 Tilgang til dagligvarer

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett
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Modul 2012 Boligforhold

Variabelnavn Kode Målvariabel

HC090_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

HC100 Tilgang til banktjenester

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett

HC100_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

HC110 Tilgang til posttjenester

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett

HC110_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

HC120 Tilgang til offentlige transportmidler

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett

HC120_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

HC130 Tilgang til primærhelsetjenester

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett
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Modul 2012 Boligforhold

Variabelnavn Kode Målvariabel

HC130_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

HC140 Tilgang til obligatorisk skole

1 Svært vanskelig

2 Ganske vanskelig

3 Lett

4 Svært lett

HC140_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (husholdningen bruker ikke slike tjenester)

Sannsynlighet for å bytte bolig

HC150 Umiddelbar sannsynlighet for å bytte bolig

1 Ja, husholdningen vil bli tvunget til å forlate boligen

2 Ja, husholdningen planlegger å bytte bolig

3 Nei, husholdningen forventer ikke å bytte bolig

HC150_F 1 Angitt

-1 Mangler

HC160 Hovedårsaken til at husholdningen forventer å bli tvunget til å 
forlate boligen

1 Husholdningen er tvunget til å flytte fordi husverten ikke har 
forlenget/ikke vil forlenge leiekontrakten

2 Husholdningen er tvunget til å flytte fordi husverten har besluttet 
dette uten at det finnes en formell leiekontrakt

3 Husholdningen er tvunget til å flytte på grunn av utkastelse

4 Husholdningen er tvunget til å flytte på grunn av økonomiske 
vanskeligheter

5 Husholdningen er tvunget til å flytte grunnet andre årsaker

HC160_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (HC150 = 2 eller 3)
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Modul 2012 Boligforhold

Variabelnavn Kode Målvariabel

2. SPØRSMÅL STILT PÅ PERSONNIVÅ

Bytte av bolig

PC170 Bytte av bolig

1 Ja

2 Nei

PC170_F 1 Angitt

-1 Mangler

-3 Ikke utvalgt oppgavegiver

PC180 Hovedårsak til bytte av bolig

1 Familierelaterte årsaker

2 Arbeidsrelaterte årsaker

3 Utdanningsrelaterte årsaker

4 Utkastelse

5 Huseier forlenget ikke kontrakten

6 Ønske om å endre besittelsesform

7 Boligrelaterte årsaker

8 Årsaker knyttet til nabolaget

9 Økonomiske årsaker

10 Andre årsaker

PC180_F 1 Angitt

-1 Mangler

-2 Ikke relevant (PC170 = 2)

-3 Ikke utvalgt oppgavegiver
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2015/EØS/64/21

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over 
betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte 
investering i/fra utlandet(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 184/2005 fastsettes en felles ramme
for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikk over
betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og
direkte investeringer i/fra utlandet.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2008(2) fastsettes
felles kvalitetskriterier for og hyppigheten av kvalitets-
rapportene om betalingsbalansestatistikk.

3) De felles kvalitetskriteriene for og hyppigheten av
kvalitets rapportene om betalingsbalansestatistikk må til-
passes for å avspeile kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel
12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 223/2009(3) om europeisk statistikk.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 21.12.2010, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 20.

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23.
(2) EUT L 283 av 28.10.2008, s. 3.
(3) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.

4) Forordning (EF) nr. 1055/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra betalingsbalansekomiteen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1055/2008 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 skal lyde:

«Medlemsstatene skal levere sine kvalitetsrapporter innen 
31. mai hvert år.».

2. Vedlegget erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1227/2010

av 20. desember 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1055/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter 

vedrørende betalingsbalansestatistikk (*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2010.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

_________
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VEDLEGG

1. Innledning

 Kvalitetsrapporten skal inneholde både kvantitative og kvalitative kvalitetsindikatorer. Kommisjonen (Eurostat) 
skal framlegge resultatene av de kvantitative indikatorene for hver medlemsstat, beregnet på grunnlag av de 
innleverte data. Medlemsstatene skal tolke og kommentere dem på bakgrunn av innsamlingsmetoden.

2. Tidsplan

– Kommisjonen (Eurostat) skal hvert år innen utgangen av første kvartal framlegge for medlemsstatene utkast 
til kvalitetsrapporter som er basert på data fra året før og delvis forhåndsutfylt med de fleste kvantitative 
indikatorer og andre opplysninger som Kommisjonen (Eurostat) har tilgang til.

– Medlemsstatene skal hvert år innen to måneder etter å ha mottatt de forhåndsutfylte kvalitetsrapportene og 
senest 31. mai, framlegge for Kommisjonen (Eurostat) den ferdige kvalitetsrapporten.

3. Kvalitetskriterier

 Kvalitetsrapporten skal inneholde kvantitative og kvalitative indikatorer som dekker alle kvalitetskriterier definert 
i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009.

_______________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til rådsdirektiv 80/181/EØF(3) skal Det forente 
kongerike og Irland fastsette en dato for oppheving av de 
unntak som fortsatt anvendes med hensyn til målenheter 
som pint for melk i returflasker samt øl og sider på fat, mile 
på trafikkskilt og i hastighetsangivelser og troy ounce for 
transaksjoner med edelmetaller. Erfaringen har imidlertid 
vist at disse unntakene, på grunn av sin lokale karakter og 
det begrensede antall varer de berører, kan opprettholdes 
uten at det medfører noen ikke-tollbasert handelshindring, 
og det er derfor ikke lenger nødvendig å oppheve dem.

2) Det bør presiseres at virkeområdet for direktiv 80/181/
EØF er i samsvar med målene fastsatt i traktatens 
artikkel 95, og at det ikke er begrenset til noen særskilte 
tiltaksområder i Fellesskapet.

3) I henhold til direktiv 80/181/EØF er det tillatt å bruke 
tilleggsangivelser i tillegg til de legale målenhetene 
som er fastsatt i kapittel I i vedlegget til direktivet, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 7.5.2009, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 4.

(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 14.
(2) Europaparlamentets regelverksresolusjon av 29. november 2007 (EUT C 

297 E av 20.11.2008, s. 105), Rådets felles holdning av 18. november 2008 
(EUT C 330 E av 30.12.2008, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 
16. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40.

inntil 31. desember 2009. For å unngå at det skapes 
hindringer for foretak i Fellesskapet som eksporterer 
til visse tredjestater der det kreves at varer merkes med 
andre målenheter enn dem som er fastsatt i kapittel I, 
bør imidlertid tillatelsen til å bruke tilleggsangivelser 
opprettholdes.

4) Gjennom det nivå av harmonisering av målenheter som 
direktiv 80/181/EØF foreskriver, bidrar direktivet til at 
det indre marked fungerer godt. I den forbindelse bør 
Kommisjonen overvåke markedsutviklingen knyttet 
til nevnte direktiv og gjennomføringen av det, særlig 
med hensyn til mulige hindringer for det indre markeds 
virkemåte og ytterligere harmonisering som kan bli 
nødvendig for å overvinne disse hindringene.

5) Kommisjonen bør innenfor rammen av sine 
handelsforbindelser med tredjestater, herunder i Det 
transatlantiske økonomiske råd, fortsette å arbeide iherdig 
for at varer som er merket bare med enheter som er 
forenlige med Det internasjonale system for målenheter 
(SI), blir akseptert på markedene i tredjestater.

6) Tilleggsangivelser vil også kunne muliggjøre gradvis og 
smidig innføring av nye metriske målenheter som kan bli 
utviklet på internasjonalt plan.

7) I 1995 besluttet Generalkonferansen for mål og vekt å 
fjerne klassen for supplerende SI-enheter som særskilt 
klasse i SI, og å tolke enhetene radian og steradian 
som dimensjonsløse avledede SI-enheter, hvis navn 
og symboler kan, men ikke nødvendigvis må, brukes i 
uttrykk for andre avledede SI-enheter.

8) I 1999 vedtok Generalkonferansen for mål og vekt, 
innenfor rammen av SI, enheten katal, med symbolet 
«kat», som SI-enhet for katalytisk aktivitet. Denne 
nye harmoniserte SI-enheten hadde som formål å sikre 
sammenhengende og ensartet angivelse av målenheter 
innenfor medisin og biokjemi, og dermed fjerne enhver 
risiko for misforståelser som skyldes bruk av ikke-
harmoniserte enheter.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/3/EF

av 11. mars 2009

om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
målenheter(*)

2015/EØS/64/22
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9) For å fjerne en av de viktigste kildene til den observerte 
variabiliteten mellom ulike framstillinger av vannets 
trippelpunkt vedtok Generalkonferansen for mål og vekt 
i 2007 en note til definisjonen av målenheten kelvin. 
Kelvin defineres som en brøkdel av den termodynamiske 
temperatur for vannets trippelpunkt. Noten gjelder vann 
med en bestemt isotopsammensetning.

10) Ettersom acre ikke lenger brukes ved matrikulering i Det 
forente kongerike og Irland, er det ikke lenger nødvendig 
å ha et unntak for denne målenheten.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle  
avtalen om bedre regelverksutforming(1) oppfordres 
medlemsstatene til, for sin egen del og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller som så langt det er 
mulig, illustrerer sammenhengen mellom dette direktiv 
og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre dem.

12) Direktiv 80/181/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer

I direktiv 80/181/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 1 bokstav b) skal lyde:

«b) enhetene oppregnet i vedleggets kapittel II, men bare i 
de medlemsstater der de var tillatt 21. april 1973,»

2) Artikkel 2 bokstav a) skal lyde:

«a) Forpliktelsene som følger av artikkel 1, gjelder de 
måleinstrumenter som brukes, de målinger som 
foretas, og de størrelsesangivelser som uttrykkes ved 
målenheter.»

3) Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

«2. Tilleggsangivelser tillates brukt.»

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

4) Ny artikkel 6b skal lyde:

«Artikkel 6b

Kommisjonen skal overvåke markedsutviklingen knyttet  
til dette direktiv og gjennomføringen av det med henblikk 
på at det indre marked og internasjonal handel skal fungere 
godt, og skal innen 31. desember 2019 framlegge en rapport 
om denne utviklingen, om nødvendig vedlagt forslag, for 
Europaparlamentet og Rådet.»

5) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) I kapittel I nr. 1.1 skal avsnittet med overskriften 
«Grunnenheten for termodynamisk temperatur» lyde:

«Grunnenheten for termodynamisk temperatur

En kelvin er brøkdelen 1/273,16 av den termodynamiske 
temperatur for vannets trippelpunkt.

Denne definisjonen gjelder vann som har en 
isotopsammensetning definert av følgende 
stoffmengdeforhold: 0,00015576 mol 2H per mol 1H, 
0,0003799 mol 17O per mol 16O og 0,0020052 mol 18 O 
per mol 16O.

(13. CGPM – 1967 – resolusjon 4 og 23. CGPM – 2007 
–  resolusjon 10)»

b) I kapittel I nr. 1.1.1 skal overskriften lyde:

«Spesiell betegnelse for den avledede SI-
temperaturenheten ved angivelse av Celsius-
temperaturer»

c) I kapittel I nr. 1.2 skal overskriften lyde:

«1.2. Avledede SI-enheter»

d) I kapittel I utgår nr. 1.2.1.

e) I kapittel I skal nr. 1.2.2 og 1.2.3 lyde:

«1.2.2.  Allmenn regel for avledede SI-enheter

Enhetene som avledes koherent av SI-grunnenheter, 
skal uttrykkes algebraisk som produktet av potenser av 
SI-grunnenheter med en numerisk faktor lik 1.
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1.2.3.  Avledede SI-enheter med spesielle navn og symboler

Størrelse

Enhet Uttrykt i

Navn Symbol andre SI- 
enheter SI-grunnenheter

Vinkel (planvinkel) radian rad m · m–1

Romvinkel steradian sr m2 · m–2

Frekvens hertz Hz s–1

Kraft newton N m · kg · s–2

Trykk, mekanisk spenning pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2

Energi, arbeid, varmemengde joule J N · m m2 · kg · s–2

Effekt(1), energistrøm watt W J · s–1 m2 · kg · s–3

Elektrisitetsmengde, elektrisk ladning coulomb C s · A

Elektrisk spenning, elektrisk potensial, 
elektromotorisk spenning

volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrisk resistans ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktans siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2

Elektrisk kapasitans farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetisk fluks weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetisk flukstetthet tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1

Induktans henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2

Lysfluks lumen lm cd · sr cd

Belysningsstyrke lux lx lm · m–2 m–2 · cd

Aktivitet, ioniserende stråling becquerel Bq s–1

Absorbert dose, avsatt energi per masseenhet, 
kerma, indeks for absorbert dose

gray Gy J · kg–1 m2 · s–2

Doseekvivalent sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2

Katalytisk aktivitet katal kat mol · s–1

(1) Spesielle navn på enheten for effekt: navnet voltampere, symbol «VA», for angivelse av tilsynelatende effekt for 
vekselstrøm, og navnet var, symbol «var», for angivelse av reaktiv effekt. Navnet var finnes ikke i CGPMs resolusjoner.

Enheter avledet av SI-grunnenheter kan uttrykkes ved enhetene i kapittel I.

Særlig kan avledede SI-enheter uttrykkes ved bruk av de spesielle navnene og symbolene i 
ovenstående tabell; for eksempel kan SI-enheten for dynamisk viskositet uttrykkes som m–1 · kg · s–1 
eller N · s · m–2 eller Pa · s.».
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f) I tabellen i kapittel II utgår følgende rad:

«Matrikulering av 
fast eiendom

acre 1 ac = 4047 m2 ac»

g) I kapittel II skal siste punktum lyde: «Enhetene i dette 
kapittel kan kombineres innbyrdes eller med enhetene i 
kapittel I for å danne sammensatte enheter».

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2009 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING A. VONDRA

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 90/384/EØF av 20. juni 1990 om 
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 
ikke-automatiske vekter(3) er blitt betydelig endret(4). 
Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør derfor 
direktivet kodifiseres.

2) Medlemsstatene har ansvar for å gi publikum vern mot 
feilaktige resultater av veiing utført med ikke-automatiske 
vekter når slike benyttes innen visse bruksområder.

3) Hver medlemsstat har ufravikelige bestemmelser som 
særlig fastsetter nødvendige driftskrav til ikke-automatiske 
vekter ved at det stilles detaljerte metrologiske og 
tekniske krav, og framgangsmåter for inspeksjon før og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 4.

(1) EUT C 44 av 16.2.2008, s. 33.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 11. desember 2007 (EUT C 323 E av 

18.12.2008, s. 57) og rådsbeslutning av 23. mars 2009.
(3) EFT L 189 av 20.7.90, s. 1.
(4) Se vedlegg VII del A.

etter idriftsetting. De ufravikelige bestemmelsene fører 
ikke nødvendigvis til ulike vernenivåer i de forskjellige 
medlemsstatene, men de er ved sin uensartethet til hinder 
for handelen innen Fellesskapet.

4) Det bør ved dette direktiv fastsettes ufravikelige og 
grunnleggende metrologiske og tekniske krav til 
ikke-automatiske vekter. For at det skal bli lettere å 
påvise samsvar med de grunnleggende kravene, må det 
på europeisk plan finnes harmoniserte standarder, særlig 
for metrologiske egenskaper, utforming og konstruksjon, 
slik at vekter som er i samsvar med dem, kan antas å 
være i samsvar med de grunnleggende kravene. Disse 
standardene, som er harmonisert på europeisk plan, 
utarbeides av private organer og må beholde sin ikke-
bindende status. Den europeiske standardiseringskomité 
(CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk 
standardisering (CENELEC) og Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner 
(ETSI) er for dette formål anerkjent som organer med 
kompetanse til å vedta harmoniserte standarder i samsvar 
med de allmenne retningslinjer for samarbeidet mellom 
Kommisjonen, Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) 
og disse tre organene, undertegnet 28. mars 2003(5).

5) Det er vedtatt en rekke direktiver med sikte på å fjerne 
tekniske handelshindringer i samsvar med prinsippene 
fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode 
for teknisk harmonisering og standardisering(6), og 
hvert av disse direktivene inneholder bestemmelser om 
påføring av CE-samsvarsmerking. Kommisjonen foreslo 
i sin melding av 15. juni 1989(7) om en helhetsmetode 
for sertifisering og prøving å innføre en felles ordning 
for CE-samsvarsmerking med en enkelt grafisk 
utforming. I sin resolusjon av 21. desember 1989 om 
en helhetsmetode for samsvarsvurdering(8) godtok 
Rådet at det som hovedprinsipp skal vedtas en slik 
ensartet metode for bruk av CE-samsvarsmerking. De to 
grunnleggende elementene i den nye tilnærmingsmåten 
som bør anvendes, er de grunnleggende kravene og 
framgangsmåtene for samsvarsvurdering.

(5) EUT C 91 av 16.04.2003, s. 7.
(6) EFT C 136 av 04.06.1985, s. 1.
(7) EFT C 267 av 19.10.1989, s. 3.
(8) EFT C 10 av 16.1.1990, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/23/EF

av 23. april 2009

om ikke-automatiske vekter

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/64/23
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6) For å gi brukere og tredjemann effektivt vern er det 
nødvendig å vurdere om det foreligger samsvar med 
de relevante metrologiske og tekniske bestemmelsene. 
De nåværende framgangsmåtene for samsvarsvurdering 
varierer fra en medlemsstat til en annen. For å 
unngå mangedobbelt samsvarsvurdering, som 
faktisk hindrer fri omsetning av vektene, bør 
medlemsstatene sørge for gjensidig anerkjennelse av 
framgangsmåtene for samsvarsvurdering. For å lette 
den gjensidige anerkjennelsen av framgangsmåtene for 
samsvarsvurdering bør det særlig fastsettes harmoniserte 
fellesskapsframgangsmåter og harmoniserte kriterier 
for utpeking av organer som skal utføre oppgavene 
i forbindelse med framgangsmåtene for samsvars-
vurdering.

7) Det er derfor viktig å påse at de utpekte organene sikrer et 
høyt kvalitetsnivå i hele Fellesskapet.

8) Når en ikke-automatisk vekt bærer CE-samsvars- 
merking eller et klistremerke med bokstaven M, bør det 
innebære en forutsetning om at den er i samsvar med 
dette direktiv, og dermed at ny samsvarsvurdering er 
unødvendig.

9) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene som er angitt i 
del B i vedlegg VII —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

VIRKEOMRÅDE, MARKEDSFØRING OG FRI 
OMSETNING

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på alle ikke-automatiske 
vekter.

2. I dette direktiv skilles det mellom følgende bruks- 
områder for ikke-automatiske vekter:

a) i) bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner,

ii) bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, 
skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller lignende 
betaling,

iii) bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov 
eller forskrift eller til bruk i uttalelse fra sakkyndig ved 
rettergang,

iv) bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing 
av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering 
og medisinsk behandling,

v) bestemmelse av masse ved framstilling av resept-
belagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse 
ved analyser utført i medisinske og farmasøytiske 
laboratorier,

vi) prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum 
og ved framstilling av ferdigpakninger,

b) all annen bruk enn den som er omhandlet i bokstav a).

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

1. «vekt» et måleinstrument som benyttes til å bestemme et 
legemes masse ved hjelp av tyngdekraftens virkning på 
legemet. En vekt kan også benyttes til å bestemme andre 
størrelser, mengder, parametrer eller egenskaper som er 
knyttet til massen,

2. «ikke-automatisk vekt» en vekt som ved veiing må betjenes 
av en operatør,

3. «harmonisert standard» en teknisk spesifikasjon (europeisk 
standard eller harmoniseringsdokument) vedtatt av Den 
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den 
europeiske komité for elektroteknisk standardisering 
(CENELEC) eller Det europeiske standardiseringsinstitutt 
for telekommunikasjoner (ETSI), eller av to eller tre av 
disse organer, på oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfun
nstjenester(1) de allmenne retningslinjer for samarbeidet 
mellom Kommisjonen, Det europeiske frihandelsforbund 
(EFTA) og disse tre organene, undertegnet 28. mars 2003.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at bare vekter som oppfyller kravene i dette direktiv, kan 
markedsføres.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at vekter ikke kan idriftsettes for formålene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) med mindre de oppfyller kravene 
i dette direktiv og derfor er påført CE-samsvarsmerkingen 
fastsatt i artikkel 11.

(1) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37.
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Artikkel 4

Vekter som benyttes til formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 
bokstav a), skal oppfylle de grunnleggende kravene angitt i 
vedlegg I.

Når vektene er utstyrt med eller knyttet til innretninger som 
ikke benyttes til formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), 
skal innretningene unntas fra de grunnleggende kravene.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal ikke hindre markedsføring av vekter 
som oppfyller de kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal ikke hindre idriftsetting for 
formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) av vekter som 
oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal forutsette at de grunnleggende 
kravene nevnt i vedlegg I er oppfylt når det gjelder vekter som 
er i samsvar med de nasjonale standarder som gjennomfører 
de harmoniserte standarder som oppfyller disse grunnleggende 
kravene.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre henvisningene til de 
harmoniserte standardene nevnt i nr. 1 i Den europeiske unions 
tidende.

Medlemsstatene skal offentliggjøre henvisningene til de 
nasjonale standardene nevnt i nr. 1.

Artikkel 7

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen mener at de 
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 6 nr. 1 ikke fullt ut 
oppfyller de grunnleggende kravene nevnt i vedlegg I, skal 
Kommisjonen eller den berørte medlemsstat framlegge saken 
for den faste komiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 5 i 
direktiv 98/34/EF, heretter kalt «komiteen», og angi grunnene 
for det.

Komiteen skal straks avgi uttalelse.

I lys av komiteens uttalelse skal Kommisjonen underrette 
medlemsstatene om hvorvidt det er nødvendig å trekke tilbake 
standardene fra publikasjonene nevnt i artikkel 6 nr. 2.

Artikkel 8

1. Dersom en medlemsstat mener at vekter som bærer 
CE-samsvarsmerkingen nevnt i vedlegg II nr. 2, 3 og 4, ikke 
oppfyller kravene i dette direktiv selv om de er riktig installert 
og benyttes slik de skal, skal den treffe alle nødvendige tiltak 
for å trekke vektene tilbake fra markedet eller for å forby eller 
begrense idriftsetting og/eller markedsføring av dem.

Den berørte medlemsstat skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om ethvert slikt tiltak og angi grunnene for sitt 
vedtak, særlig dersom mangelen på samsvar skyldes:

a) manglende oppfyllelse av de grunnleggende kravene 
fastsatt i vedlegg I, dersom vektene ikke oppfyller de 
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 6 nr. 1, 

b) feilaktig anvendelse av de harmoniserte standardene nevnt 
i artikkel 6 nr. 1,

c) mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 6 
nr. 1.

2. Kommisjonen skal så snart som mulig rådføre seg med de 
berørte parter.

Etter rådføringen skal Kommisjonen umiddelbart gi melding 
om resultatet til medlemsstaten som tok opp saken. Dersom 
Kommisjonen anser tiltaket berettiget, skal den umiddelbart 
underrette også de øvrige medlemsstatene.

Dersom vedtaket skyldes mangler ved standardene, skal 
Kommisjonen, etter å ha rådført seg med de berørte parter, 
framlegge saken for komiteen innen to måneder dersom 
medlemsstaten som har iverksatt tiltakene, har til hensikt å 
opprettholde dem; Kommisjonen skal deretter sette i verk 
framgangsmåten nevnt i artikkel 7.

3. Dersom en vekt som ikke oppfyller kravene, bærer CE-
samsvarsmerkingen, skal vedkommende medlemsstat treffe 
egnede tiltak mot den som har påført merkingen, og underrette 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette.

4. Kommisjonen skal påse at medlemsstatene holdes 
underrettet om forløpet og utfallet av framgangsmåten.
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KAPITTEL 2

SAMSVARSVURDERING

Artikkel 9

1. At vektene oppfyller de grunnleggende kravene fastlagt i 
vedlegg I, kan etter søkerens valg bekreftes ved en av følgende 
framgangsmåter:

a) EF-typeprøving som nevnt i vedlegg II nr. 1, etterfulgt 
enten av EF-erklæringen om typesamsvar (garanti for 
produksjonskvalitet) nevnt i vedlegg II nr. 2 eller av 
EF-verifiseringen nevnt i vedlegg II nr. 3.

EF-typeprøving skal likevel ikke være obligatorisk for 
vekter som ikke benytter elektroniske innretninger, og der 
massebestemmelsesinnretningen ikke benytter fjær for å 
bringe lasten i likevekt,

b) Individuell EF-verifisering som nevnt i vedlegg II nr. 4.

2. Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med 
framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal utarbeides på et språk 
som er offisielt i medlemsstaten der framgangsmåtene skal 
gjennomføres, eller på et språk som godtas av det organ som er 
meldt i samsvar med artikkel 10 nr. 1.

3. Når vektene kommer inn under andre direktiver 
som berører andre forhold og som også fastsetter CE-
samsvarsmerking, skal denne merkingen angi at disse vektene 
også antas å være i samsvar med bestemmelsene i disse andre 
direktivene.

Dersom ett eller flere av de direktiver som får anvendelse 
på vekter, tillater at produsenten i en overgangsperiode fritt 
velger hvilken ordning han vil anvende, skal imidlertid 
CE-samsvarsmerkingen angi at vektene er i samsvar med 
bestemmelsene i bare de direktiver produsenten har anvendt. I 
så fall skal de nærmere opplysninger om offentliggjøring av de 
anvendte direktivene i Den europeiske unions tidende, oppgis 
i de dokumenter, veiledninger eller instrukser som kreves i 
henhold til direktivene, og som følger med disse vektene.

Artikkel 10

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og 
de andre medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt 
til å anvende framgangsmåtene nevnt i artikkel 9, samt de 
særskilte oppgaver disse organene er utpekt til å utføre, og de 
identifikasjonsnumre Kommisjonen på forhånd har tildelt dem.

Kommisjonen skal offentliggjøre i Den europeiske 
unions tidende  en liste over de meldte organer med deres 
identifikasjonsnumre og de oppgaver de er blitt tildelt. 
Kommisjonen skal sørge for at denne listen ajourføres.

2. Ved utpeking av organene skal medlemsstatene anvende 
minstekravene fastsatt i vedlegg V. Organer som oppfyller 
kravene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder, skal 
forutsettes å oppfylle kravene fastsatt i nevnte vedlegg.

3. En medlemsstat som har utpekt et organ, skal trekke 
tilbake godkjenningen dersom organet ikke lenger oppfyller 
kravene til utpeking nevnt i nr. 2. Den skal umiddelbart 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette og trekke tilbake meldingen.

KAPITTEL 3

CE-SAMSVARSMERKING OG PÅSKRIFTER

Artikkel 11

1. Når det er fastslått at vekter oppfyller EF-kravene, skal de 
påføres CE-samsvarsmerkingen og de nødvendige tilleggsdata 
nærmere angitt i vedlegg IV nr. 1 på en slik måte at de er godt 
synlige, lett leselige og uutslettelige.

2. Alle andre vekter skal påføres merkingen nevnt i 
vedlegg IV nr. 2 på en slik måte at den er godt synlig, lett 
leselig og uutslettelig.

3. Det er forbudt å påføre vekter merking som kan villede 
tredjemann med hensyn til CE-samsvarsmerkingens betydning 
og grafiske utforming. Enhver annen merking kan påføres 
vektene forutsatt at den ikke gjør CE-samsvarsmerkingen 
mindre synlig og vanskeligere å lese.

Artikkel 12

Med forbehold for artikkel 8:

a) Dersom en medlemsstat fastslår at CE-samsvarsmerkingen 
er uriktig påført, skal produsenten eller dennes representant 
etablert i Fellesskapet pålegges å bringe vekten i samsvar 
med bestemmelsene om CE-samsvarsmerkingen og å sørge 
for at overtredelsen opphører på de vilkår medlemsstaten 
har fastsatt.

b) Dersom det fremdeles er manglende samsvar, skal 
medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak for å begrense 
eller forby markedsføring av den aktuelle vekten eller sikre 
at den trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 8.
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Artikkel 13

Når en vekt benyttet til et av bruksområdene nevnt i artikkel 1 
nr. 2 bokstav a) er utstyrt med eller knyttet til innretninger som 
ikke har gjennomgått samsvarsvurderingen nevnt i artikkel 9, 
skal hver enkelt av innretningene være påført et symbol som 
avgrenser dens bruk fastlagt i vedlegg IV nr. 3. Symbolet skal 
påføres innretningene på en slik måte at det er godt synlig og 
uutslettelig.

KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 14

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
vekter som er påført CE-samsvarsmerkingen som bekreftelse 
på at de oppfyller kravene i dette direktiv, fortsetter å oppfylle 
kravene.

Artikkel 15

Det skal gis nøyaktige grunner for alle beslutninger som blir 
truffet i henhold til dette direktiv, og som fører til restriksjoner 
med hensyn til å sette en vekt i drift.

En slik beslutning skal umiddelbart meddeles den berørte 
part, som samtidig skal få opplysninger om den klageadgang 
som foreligger i henhold til gjeldende lover i den aktuelle 
medlemsstat, og om de frister som gjelder for klageadgangen.

Artikkel 16

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 17

Direktiv 90/384/EØF, endret ved direktivet oppført i  
vedlegg VII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene i vedlegg  
VII del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VII.

Artikkel 18

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

 President Formann
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VEDLEGG I

GRUNNLEGGENDE KRAV

Terminologien til Den internasjonale organisasjon for legal metrologi benyttes.

Innledende merknad

Når en vekt er utstyrt med eller knyttet til mer enn én visnings- eller trykkeinnretning som brukes for formålene nevnt 
i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal de av innretningene som viser veieresultatene, og som ikke kan påvirke vektens 
korrekte funksjon, ikke omfattes av de grunnleggende kravene dersom veieresultatene trykkes eller registreres korrekt 
og uutslettelig av en del av vekten som oppfyller de grunnleggende kravene, og dersom resultatene er tilgjengelige for 
de to partene som berøres av målingen. Når det gjelder vekter som brukes ved direkte salg til publikum, skal likevel 
visnings- og trykkeinnretningene for selger og kunde oppfylle de grunnleggende kravene.

METROLOGISKE KRAV

1. Målenheter for masse

De benyttede målenheter for masse skal være tillatt i henhold til direktiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(1).

Med forbehold om at nevnte vilkår er overholdt, skal følgende enheter tillates:

— SI-enheter: kilogram, mikrogram, milligram, gram, tonn,

— britisk enhet: troy ounce ved veiing av edelmetaller,

— annen enhet som ikke er SI-enhet: metrisk karat ved veiing av edelsteiner.

Når det gjelder vekter som benytter den britiske målenheten nevnt ovenfor, skal de gjeldende grunnleggende 
kravene angitt nedenfor omregnes til denne enheten ved enkel interpolasjon.

2. Nøyaktighetsklasser

2.1. Det er definert følgende nøyaktighetsklasser:

I spesiell

II fin

III midlere

IIII ordinær

Klassene er nærmere angitt i tabell 1.

Tabell 1

Nøyaktighetsklasser

Klasse Verifiseringsminstedeling (e)
Minstelast (Min)

Antall verifiseringsminstedelinger

n = 
Maks

e

Minste verdi Minste verdi Største verdi

I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000 —

II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000

0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000

III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000

5 g ≤ e 20 e 500 10 000

IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000

Minstelasten reduseres til 5 e for vekter i klasse II og III som benyttes til å bestemme transporttariffer.

(1) EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40.
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2.2. Minstedelinger

2.2.1. Den faktiske minstedelingen (d) og verifiseringsminstedelingen (e) oppgis i følgende form:

1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k masseenheter,

der k er et heltall eller null.

2.2.2. For alle vekter bortsett fra slike som har hjelpeinnretninger for visning,

d = e.

2.2.3. For alle vekter som har hjelpeinnretninger for visning, gjelder følgende vilkår:

e = 1 × 10k g,

d < e ≤ 10 d,

med unntak av vekter i klasse I med d < 10-4 g, der e = 10-3 g.

3. Klassifisering

3.1. Vekter med bare ett veieområde

Vekter som har en hjelpeinnretning for visning, skal høre til klasse I eller II. Når det gjelder slike vekter, fås 
lastens minste verdi for de to klassene fra tabell 1 ved å erstatte verifiseringsminstedelingene i kolonne 3 med 
den faktiske minstedelingen (d).

Dersom d < 10–4 g, kan størstelasten i klasse I være mindre enn 50 000 e.

3.2. Vekter med flere veieområder

Det er tillatt med flere veieområder, forutsatt at de er klart angitt på vekten. Hvert enkelt veieområde klassifiseres 
i samsvar med nr. 3.1. Dersom veieområdene tilhører forskjellige nøyaktighetsklasser, må vekten oppfylle de 
strengeste kravene som gjelder for nøyaktighetsklassene som veieområdene tilhører.

3.3. Flerskalavekter

3.3.1. Vekter med bare ett veieområde kan ha flere delveieområder (flerskalavekter).

Flerskalavekter skal ikke utstyres med en hjelpeinnretning for visning.

3.3.2. Hvert enkelt delveieområde på flerskalavekter er definert ved

— sin verifiseringsminstedeling ei med e(i + 1) > ei

— sin størstelast Maksi med Maksr = Maks

— sin minstelast Mini med Mini = Maks (i – 1)

 og Min1 = Min

der

i = 1, 2, … r,

i = delveieområdets nummer,

r = samlet antall delveieområder.

All last er nettolast, uten hensyn til verdien av den tara som benyttes.

3.3.3. Delveieområdene klassifiseres i samsvar med tabell 2. Alle delveieområder skal tilhøre samme 
nøyaktighetsklasse, og denne klassen er vektens nøyaktighetsklasse. 
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Tabell 2

Flerskalavekter

i = 1, 2, … r

i = delveieområdets nummer

r = samlet antall delveieområder

Klasse Verifiseringsminstedeling (e)

Minstelast (Min) Antall verifiseringsminstedelinger

Minste verdi

Minste verdi(1)

n = 
Maksi

e(i+1)

Største verdi

n = 
Maksi

ei

I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000 —

II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 000

0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000

III 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000

IIII 5 g ≤ ei 10 e1 50 1 000

(1) Når i = r, får den tilsvarende kolonne i tabell 1 anvendelse, med e erstattet av er

4. Nøyaktighet

4.1. Ved gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9 må visningsfeilen ikke overstige største tillatte 
visningsfeil som vist i tabell 3. Ved digital visning skal visningsfeilen korrigeres for avrundingsfeil.

De største tillatte feil får anvendelse på nettoverdi og taraverdi av all mulig last, unntatt taraverdier som er 
fastsatt på forhånd.

Tabell 3

Største tillatte feil

Last
Største tillatte feil

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IIII

0 ≤ m ≤ 50000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 
200 000 e

5 000 e < m ≤ 
20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e

200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 
100 000 e

2 000 e < m ≤ 
10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e

4.2. De største tillatte feil ved bruk skal være det dobbelte av de største tillatte feil fastsatt i nr. 4.1.

5. En vekts veieresultater må være repeterbare og skal kunne gjentas med de andre visningsinnretningene som 
benyttes, og i samsvar med andre likevektsmetoder.

Veieresultatene må være tilstrekkelig ufølsomme for endringer i lastens plassering på lastbæreren.

6. Vektene må reagere på små endringer av lasten.
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7. Influensstørrelser og tid

7.1. Vekter i klasse II, III og IIII som kan bli benyttet i denivellert stilling, skal være tilstrekkelig ufølsomme for 
denivellering som kan forekomme ved normal bruk.

7.2. Vektene skal oppfylle de metrologiske kravene innen temperaturområdet angitt av produsenten. Områdets verdi 
skal minst være lik:

— 5 °C for en vekt i klasse I,

— 15 °C for en vekt i klasse II,

— 30 °C for en vekt i klasse III eller IIII.

Dersom produsenten ikke har angitt noe temperaturområde, får området –10 °C til +40 °C anvendelse.

7.3. Vekter som får strøm fra nettet, skal oppfylle de metrologiske kravene under forsyningsvilkår som ligger innen 
grensene for normal nettspenningsvariasjon.

Batteridrevne vekter skal vise når spenningen går under den nødvendige minsteverdi, og skal i slike tilfeller 
fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.

7.4. Elektroniske vekter, unntatt dem i klasse I og II der e er mindre enn 1 g, skal oppfylle de metrologiske kravene 
ved høy relativ fuktighet ved den øvre grense av sitt temperaturområde.

7.5. Langvarig belastning av en vekt i klasse II, III eller IIII skal ha ubetydelig innvirkning på visningen ved 
belastning eller på nullvisningen umiddelbart etter at lasten er fjernet.

7.6. Under andre vilkår skal vekten enten fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.

Utforming og produksjon

8. Allmenne krav

8.1. Vektenes utforming og produksjonen av dem skal være slik at de beholder sine metrologiske egenskaper 
dersom de brukes og installeres på riktig måte, og dersom de brukes i det miljø de er beregnet på. Massens 
verdi skal angis.

8.2. Når de elektroniske vektene utsettes for forstyrrelser, skal de ikke oppvise feil av betydning, eller de skal 
automatisk påvise feilene og angi dem.

Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig feil, skal de avgi et synlig eller hørbart varselsignal 
som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.

8.3. Kravene i nr. 8.1 og 8.2 skal bestandig være oppfylt i et tidsrom som er normalt i betraktning av vektens 
planlagte bruk.

Digitale elektroniske innretninger må alltid i tilstrekkelig grad kontrollere måleprosessen, visningsinnretningen 
samt all lagring og overføring av data.

Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig holdbarhetsfeil, skal de avgi et synlig eller hørbart 
signal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.

8.4. Er ytre utrustning tilsluttet en elektronisk vekt gjennom et passende grensesnitt, må ikke utrustningen ha 
uheldig innvirkning på vektens metrologiske egenskaper.

8.5. Vektene må ikke være av en slik art at de lett kan benyttes til bedrageri, og mulighetene for utilsiktet misbruk 
må være så små som mulig. Deler som ikke skal demonteres eller justeres av brukeren, må sikres mot slike 
inngrep.

8.6. Vektene skal være utformet på en slik måte at den lovfestede kontrollen fastsatt ved dette direktiv raskt kan 
utføres.
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9. Visning av veieresultater og andre vektverdier

Visningen av veieresultatene og andre vektverdier må være nøyaktig, entydig og ikke-villedende, og 
visningsinnretningen må gjøre det lett å lese av visningen under normale bruksforhold.

Navnene på og symbolene for målenhetene nevnt i nr. 1 i dette vedlegg skal være i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 80/181/EØF, med tilføyelse av symbolet for metrisk karat, som skal være «ct».

Visning skal være umulig over størstelasten (Maks) forhøyet med 9 e.

En hjelpeinnretning for visning er bare tillatt etter desimaltegnet. En innretning for utvidet visning kan bare 
benyttes midlertidig, og trykking av veieresultater skal ikke kunne skje når den er i bruk.

Sekundære visninger kan forekomme, forutsatt at de ikke kan forveksles med primære visninger.

10. Trykking av veieresultater og andre vektverdier

Trykte resultater skal være riktige, tilstrekkelig gjenkjennelige og entydige. Trykken skal være tydelig, leselig, 
uutslettelig og varig.

11. Nivellering

Om nødvendig skal vekter være utstyrt med en nivelleringsinnretning og en nivåindikator som er tilstrekkelig 
følsomme til å muliggjøre riktig installasjon.

12. Nullstilling

Vekter kan være utstyrt med nullstillingsinnretninger. Bruken av slike innretninger skal medføre nøyaktig 
nullstilling og må ikke forårsake uriktige måleresultater.

13. Tarainnretninger og forhåndsinnstilte tarainnretninger

Vekter kan ha en eller flere tarainnretninger og en forhåndsinnstilt tarainnretning. Bruk av tarainnretninger skal 
medføre nøyaktig nullstilling og sikre riktig nettoveiing. Bruk av den forhåndsinnstilte tarainnretningen skal 
sikre riktig bestemmelse av beregnet nettoverdi.

14. Vekter for direkte salg til publikum med størstelast som ikke overstiger 100 kg: tilleggskrav

Vekter for direkte salg til publikum skal vise alle vesentlige opplysninger om veiingen og, dersom det dreier seg 
om vekter med prisangivelse, tydelig vise kunden beregningen av prisen for varen som kjøpes.

Dersom salgsprisen vises, skal den være nøyaktig.

På vekter med prisberegning skal vesentlige visninger være synlige tilstrekkelig lenge til at kunden kan lese 
dem ordentlig.

Vekter med prisberegning kan ha andre funksjoner enn veiing og prisberegning av enkeltartikler, forutsatt at 
alle visninger i forbindelse med alle transaksjoner trykkes tydelig, entydig og oversiktlig på en slipp eller lapp 
til kunden.

Vektene må ikke ha egenskaper som direkte eller indirekte kan føre til visninger som er vanskelige eller 
tidkrevende å tolke.

Vektene skal sikre kunder vern mot enhver uriktig salgstransaksjon som skyldes at vektene ikke fungerer som 
de skal.

Hjelpeinnretninger for visning og innretninger for utvidet visning er ikke tillatt.

Tilleggsinnretninger er tillatt bare i den utstrekning de ikke muliggjør bedrageri.

Vekter som ligner vekter vanligvis benyttet i direkte salg til publikum, men som ikke oppfyller kravene i dette 
nummer, skal i nærheten av avlesningsinnretningen ha den uutslettelige påskriften «Må ikke benyttes ved 
direkte salg til publikum».

15. Prismerkevekter

Prismerkevekter skal oppfylle kravene til vekter med prisangivelse for direkte salg til publikum i den utstrekning 
kravene får anvendelse på de aktuelle vektene. Trykking av prismerke skal være umulig under en minstelast.

_________
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING

1. EF-typeprøving

1.1. EF-typeprøving er den framgangsmåte der et meldt organ kontrollerer og bekrefter at en vekt som er 
representativ for den planlagte produksjonen, oppfyller kravene i dette direktiv.

1.2. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal inngi søknad om EF-typeprøving til ett enkelt 
meldt organ.

Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse og, dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

— en skriftlig erklæring om at søknaden ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— den tekniske dokumentasjonen beskrevet i vedlegg III.

Søkeren skal stille til rådighet for det meldte organ en vekt som er representativ for den planlagte produksjonen, 
heretter kalt «type».

1.3. Det meldte organ skal

1.3.1. undersøke den aktuelle dokumentasjonen og kontrollere at typen er produsert i samsvar med dokumentasjonen,

1.3.2. avtale med søkeren hvor undersøkelsene og/eller prøvingene skal utføres,

1.3.3. utføre eller få utført egnede undersøkelser og/eller prøvinger for å kontrollere om løsningene produsenten har 
valgt, oppfyller de grunnleggende kravene når de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 6 nr. 1 ikke er 
anvendt,

1.3.4. utføre eller få utført egnede undersøkelser og/eller prøvinger for å kontrollere om de tilsvarende standardene 
virkelig er anvendt, når produsenten har valgt å anvende dem, og dermed sikre at de grunnleggende kravene 
overholdes.

1.4. Når typen oppfyller bestemmelsene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EF-typegodkjenningssertifikat 
til søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen, eventuelt gyldighetsvilkårene 
for det, data som er nødvendige for å identifisere den godkjente vekten, og om nødvendig en beskrivelse 
av hvordan den virker. Alle relevante tekniske dokumenter, slik som tegninger og skjemaer, legges ved EF-
typegodkjenningssertifikatet.

Sertifikatet skal være gyldig i ti år fra utstedelsesdagen og kan fornyes for nye tiårsperioder.

Ved avgjørende endringer i utformingen av vekten, f.eks. som følge av at ny teknikk tas i bruk, kan sertifikatets 
gyldighet begrenses til to år og forlenges med tre år.

1.5. Hvert enkelt meldt organ skal jevnlig stille til rådighet for alle medlemsstatene en liste over:

— mottatte søknader om EF-typeprøving,

— utstedte EF-typegodkjenningssertifikater,

— avslåtte søknader om typesertifikater,

— tillegg og endringer i forbindelse med allerede utstedte dokumenter.
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Videre skal hvert enkelt meldt organ umiddelbart underrette alle medlemsstatene når et 
EF-typegodkjenningssertifikat trekkes tilbake.

Hver enkelt medlemsstat skal stille disse opplysningene til rådighet for organene den har meldt.

1.6. De øvrige meldte organer kan få en kopi av sertifikatene og deres vedlegg.

1.7. Søkeren skal underrette det meldte organ som har utstedt EF-typegodkjenningssertifikatet, om enhver endring 
av den godkjente typen.

Endringer av den godkjente typen må i tillegg godkjennes av det meldte organ som har utstedt EF-
typegodkjenningssertifikatet, når endringene innvirker på samsvaret med de grunnleggende kravene i dette 
direktiv eller på de fastsatte vilkårene for bruken av vekten. En slik tilleggsgodkjenning gis som et tillegg til 
det opprinnelige EF-typegodkjenningssertifikatet.

2. EF-typesamsvarserklæring (garanti for produksjonskvalitet)

2.1. EF-typesamsvarserklæring (garanti for produksjonskvalitet) er den framgangsmåte der en produsent 
som oppfyller forpliktelsene i nr. 2.2, erklærer at vekter eventuelt er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typegodkjenningssertifikatet og oppfyller kravene i dette direktiv.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal påføre hver enkelt vekt CE-samsvars-
merkingen og påskriftene nevnt i vedlegg IV og utstede en skriftlig samsvarserklæring.

CE-samsvarsmerkingen skal være fulgt av identifikasjonsnummeret for det meldte organ som er ansvarlig for 
EF-tilsynet nevnt i nr. 2.4.

2.2. Produsenten skal på en hensiktsmessig måte ha iverksatt et kvalitetssikringssystem som beskrevet i nr. 2.3 og 
skal være underlagt EF-tilsyn som angitt i nr. 2.4.

2.3. Kvalitetssikringssystem

2.3.1. Produsenten skal inngi en søknad om godkjenning av sitt kvalitetssikringssystem til et meldt organ.

Søknaden skal inneholde:

— et løfte om å oppfylle forpliktelsene som kvalitetssikringssystemet medfører,

— et løfte om å vedlikeholde det godkjente kvalitetssikringssystemet for å sikre at det fortsatt skal være 
tilstrekkelig og effektivt, 

Produsenten skal stille alle nødvendige opplysninger til rådighet for det meldte organ, særlig dokumentasjonen 
for kvalitetssikringssystemet og dokumentasjonen for vektens utforming.

2.3.2. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at vektene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typegodkjenningssertifikatet 
og med kravet eller kravene i dette direktiv.

Alle dokumenter, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk 
og velordnet måte i form av skriftlige regler, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 
kvalitetssikringssystemet skal sikre god forståelse av programmer, planer, håndbøker og rapporter som gjelder 
kvaliteten.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

— kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen, ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til 
produktkvalitet,

— produksjonsprosessene, teknikkene for kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt de systematiske tiltakene 
som skal gjennomføres,
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— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,

— hjelpemidlene som gjør det mulig å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetssikringssystemet virker effektivt.

2.3.3. Det meldte organ skal undersøke og vurdere kvalitetssikringssystemet for å avgjøre om det oppfyller  
kravene i nr. 2.3.2. Det skal forutsette at kvalitetssikringssystemer som anvender den tilsvarende  
harmoniserte standarden, oppfyller kravene.

Organet skal meddele produsenten sin beslutning og underrette de øvrige meldte organer om dette.  
Meddelelsen til produsenten skal inneholde resultatene av undersøkelsen og, dersom søknaden avslås, en 
begrunnelse for avslaget.

2.3.4. Produsenten eller dennes representant skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssikrings- 
systemet, underrettet om enhver ajourføring av kvalitetssikringssystemet som følge av endringer som  
skyldes f.eks. ny teknologi og nye kvalitetsbegreper.

2.3.5. Dersom et meldt organ trekker tilbake sin godkjenning av et kvalitetssikringssystem, skal det underrette de 
øvrige meldte organer om dette.

2.4. EF-tilsyn

2.4.1. Formålet med EF-tilsyn er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetssikringssystemet.

2.4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å foreta inspeksjon på produksjons-, inspeksjons-,  
prøvings- og lagringssteder, og skal gi organet alle nødvendige opplysninger, særlig:

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen,

— rapporter som gjelder kvaliteten, som f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvings- og kalibreringsdata, 
rapporter om kvalifikasjonene til det berørte personalet osv.

Det meldte organ skal jevnlig foreta inspeksjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender 
kvalitetssikringssystemet, og skal oversende produsenten en inspeksjonsrapport.

Det meldte organ kan dessuten besøke produsenten uanmeldt. Ved slike besøk skal det meldte organ foreta 
full eller delvis inspeksjon. Det skal oversende produsenten en rapport om besøket og om nødvendig en 
inspeksjonsrapport.

2.4.3. Det meldte organ skal sikre at produsenten vedlikeholder og anvender det godkjente kvalitetssikringssystemet.

3. EF-verifisering

3.1. EF-verifisering er den framgangsmåte der produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet forsikrer 
seg om og erklærer at vektene som bestemmelsene i nr. 3.3 er anvendt på, om nødvendig er i samsvar med den 
typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at de oppfyller kravene i dette direktiv.

3.2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at vektene er i samsvar om 
nødvendig med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med de kravene i dette direktiv 
som får anvendelse på dem. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal påføre hver 
enkelt vekt CE-samsvarsmerkingen og utstede en skriftlig samsvarserklæring.

3.3. Det meldte organ skal utføre de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å verifisere at produktet er i  
samsvar med kravene i dette direktiv ved kontroll og prøving av hver enkelt vekt som angitt i nr. 3.5.
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3.4. Når det gjelder vekter som ikke er underlagt EF-typegodkjenning, skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i 
vedlegg III stilles til rådighet for det meldte organ i den utstrekning organet ber om det.

3.5. Verifisering ved kontroll og prøving av hver vekt

3.5.1. Alle vektene skal undersøkes enkeltvis, og de nødvendige prøvinger, som definert i den eller de relevante 
harmoniserte standarder nevnt i artikkel 6 nr. 1, eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å verifisere at 
vektene er i samsvar om nødvendig med den typen som er beskrevet i EF- typeprøvingssertifikatet, og med 
kravene i dette direktiv.

3.5.2. Det meldte organ skal forsyne eller sørge for å få forsynt hver enkelt vekt som er funnet å være i samsvar 
med kravene, med sitt identifikasjonsnummer, og utstede et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med de 
prøvinger som er utført.

3.5.3. Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne framlegge det meldte organs samsvars-
sertifikater.

4. Individuell EF-verifisering

4.1. Individuell EF-verifisering er den framgangsmåte der produsenten eller dennes representant etablert i 
Fellesskapet forsikrer seg om og erklærer at vekten, som vanligvis er framstilt for en særskilt bruk og som 
sertifikatet nevnt i nr. 4.2 er utstedt for, er i samsvar med de kravene i dette direktiv som får anvendelse på 
den. Produsenten eller dennes representant skal påføre vekten CE-samsvarsmerkingen og utstede en skriftlig 
samsvarserklæring.

4.2. Det meldte organ skal undersøke vekten og utføre de nødvendige prøvinger, som definert i den eller de relevante 
harmoniserte standarder nevnt i artikkel 6 nr. 1, eller tilsvarende prøvinger for å sikre at den er i samsvar med 
de relevante kravene i dette direktiv.

Det meldte organ skal forsyne eller sørge for å få forsynt hver enkelt vekt som er funnet å være i samsvar 
med kravene, med sitt identifikasjonsnummer, og utstede et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med de 
prøvinger som er utført.

4.3. Målet med den tekniske dokumentasjonen i forbindelse med vektens utforming nevnt i vedlegg III, er å gjøre 
det mulig å vurdere om kravene i dette direktiv er oppfylt, og å forstå hvordan vekten er utformet, produsert og 
fungerer. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for det meldte organ.

4.4. Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne framlegge det meldte organs samsvars-
sertifikater.

5. Fellesbestemmelser

5.1. EF-typesamsvarserklæring (garanti for produksjonskvalitet), EF-verifisering og individuell EF-verifisering 
kan foretas i produsentens lokaler eller på ethvert annet sted med mindre frakten av vekten til bruksstedet 
nødvendiggjør demontering, med mindre idriftsetting på bruksstedet nødvendiggjør montering av vekten eller 
andre tekniske installasjonsarbeider som kan ha innvirkning på vektens yteevne, og så sant tyngdekraftens 
verdi på bruksstedet tas i betraktning eller vektens yteevne ikke påvirkes av variasjoner i tyngdekraften. I alle 
andre tilfeller skal de foretas på vektens brukssted.

5.2. Dersom vektens yteevne påvirkes av variasjoner i tyngdekraften, kan framgangsmåtene nevnt i nr. 5.1 
gjennomføres i to etapper, der annen etappe omfatter alle undersøkelser og prøvinger hvis resultat er avhengig 
av tyngdekraften, og første etappe omfatter alle øvrige undersøkelser og prøvinger. Annen etappe skal 
gjennomføres på vektens brukssted. Når en medlemsstat har opprettet tyngdekraftsoner på sitt territorium, kan 
uttrykket «på vektens brukssted» forstås som «i tyngdekraftsonen der vekten brukes».

5.2.1. Når en produsent har valgt å gjennomføre en av framgangsmåtene nevnt i nr. 5.1 i to etapper, og når de to 
etappene gjennomføres av ulike parter, skal en vekt som har gjennomgått første etappe av framgangsmåten, 
være påført identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i etappen.
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5.2.2. Parten som har gjennomført første etappe av framgangsmåten, skal for hver av vektene utstede et sertifikat 
som inneholder data som er nødvendige for å identifisere vekten, og angi nærmere hvilke undersøkelser og 
prøvinger som er utført.

Parten som gjennomfører annen etappe av fremgangsmåten, skal utføre de undersøkelser og prøvinger som 
ennå ikke er utført.

Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne framlegge det meldte organs samsvarssertifikater.

5.2.3. En produsent som i første etappe har valgt EF-typesamsvarserklæring (garanti for produksjonskvalitet), kan i 
annen etappe enten bruke samme framgangsmåte eller beslutte å benytte EF-verifisering.

5.2.4. Vekten skal påføres CE-samsvarsmerkingen etter at annen etappe er fullført, sammen med 
identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i annen etappe.

__________
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VEDLEGG III

TEKNISK DOKUMENTASJON

Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå hvordan produktet er utformet, produsert og virker, samt å 
vurdere om produktet oppfyller kravene i dette direktiv.

Dokumentasjonen skal inneholde følgende, i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen:

— en generell beskrivelse av typen,

— modellskisser, produksjonstegninger og oversikter over deler, sammenbygde deler, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå det ovennevnte, herunder hvordan vekten virker,

— en liste over de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 6 nr. 1 som helt eller delvis er anvendt, og en beskrivelse av 
løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene når de harmoniserte standardene i artikkel 6 nr. 1 
ikke er anvendt,

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,

— prøvingsrapporter, 

— EF-typegodkjenningssertifikater og tilsvarende prøvingsresultater for vekter som inneholder deler som svarer til 
produktets deler.

___________
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VEDLEGG IV

CE-SAMSVARSMERKING OG PÅSKRIFTER

1. Vekter som omfattes av EF-framgangsmåten for samsvarsvurdering

1.1. Vektene skal være påført:

a) – CE-samsvarsmerkingen, som består av CE-symbolet vist i vedlegg VI,

— identifikasjonsnummeret/identifikasjonsnumrene til det meldte organ/de meldte organer som har utført 
EF-tilsynet eller EF-verifiseringen.

Merkingen og påskriftene nevnt ovenfor skal påføres vekten i en tydelig samlet gruppe,

b) et grønt kvadratisk klistremerke der siden er minst 12,5 mm, påtrykt en stor, svart «M»,

c) følgende påskrifter:

— eventuelt EF-typegodkjenningssertifikatets nummer,

— produsentens merke eller navn,

— nøyaktighetsklassen innskrevet i en oval eller plassert mellom to vannrette linjer som bindes sammen 
av to halvsirkler,

— størstelast i form av Maks …,

— minstelast i form av Min …,

— verifiseringsminstedeling i form av e = …,

— de to siste sifrene i det året da CE-samsvarsmerkingen ble påført,

og eventuelt:

— serienummer,

— for vekter som består av deler som er atskilte, men som likevel hører sammen: identifikasjonsmerke 
på hver enhet,

— minstedeling dersom den er forskjellig fra e, i form av d = …,

— største additive tara, i form av T = + …,

— største subtraktive tara dersom den er forskjellig fra Maks, i form av T = – …,

— taraens minstedeling dersom den er forskjellig fra d, i form av dT = …,

— grenselast dersom den er forskjellig fra Maks, i form av Lim …,

— spesielle temperaturgrenser, i form av … °C/… °C,

— forhold mellom loddbærer og lastbærer.
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1.2. Vektene skal være innrettet slik at det er mulig å påføre CE-samsvarsmerkingen og/eller påskrifter. Merkingen 
og påskriftene skal være slik at det er umulig å fjerne dem uten at de tar skade, og slik at de er synlige når vekten 
er i vanlig driftsstilling.

1.3. Dersom det benyttes merkeplate, skal det være mulig å forsegle platen med mindre den ikke kan fjernes uten å 
bli ødelagt. Dersom platen lar seg forsegle, skal den kunne påføres et kontrollmerke.

1.4. Påskriftene Maks, Min, e og d skal også plasseres i nærheten av det stedet der veieresultatet avleses, med 
mindre de allerede er plassert der.

1.5. Enhver massebestemmelsesinnretning som er knyttet til eller kan knyttes til én eller flere lastbærere, skal være 
påført de påskrifter som er relevante i forbindelse med lastbærerne.

2. Andre vekter

Andre vekter skal være påført:

— produsentens merke eller navn,

— størstelast i form av Maks ….

Disse vektene kan ikke være påført klistremerket nevnt i nr. 1.1 bokstav b).

3. Symbol som avgrenser bruken av en innretning, nevnt i artikkel 13

Dette symbolet skal bestå av en stor, svart «M» trykt på en rød, kvadratisk bakgrunn der siden er minst 25 mm, 
og det hele skal krysses av kvadratets to diagonaler.

__________
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VEDLEGG V

Minstekrav som medlemsstatene skal anvende når de utpeker organer som skal utføre oppgaver i forbindelse 
med framgangsmåtene nevnt i artikkel 9:

1. Organene skal ha til sin rådighet det personale, de hjelpemidler og det utstyr som er nødvendig.

2. Personalet skal ha teknisk kompetanse og faglig integritet.

3. Organene skal arbeide uavhengig av alle miljøer, grupper eller personer som har direkte eller indirekte interesse 
i ikke-automatiske vekter ved gjennomføring av prøver, utarbeidelse av rapporter, utstedelse av sertifikater samt 
tilsynet fastsatt i dette direktiv.

4. Personalet skal være underlagt taushetsplikt.

5. Organene skal tegne ansvarsforsikring med mindre deres ansvar dekkes av staten i henhold til nasjonal lovgivning.

Medlemsstatene skal jevnlig kontrollere at vilkårene i nr. 1 og 2 er oppfylt.

__________
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VEDLEGG VI

CE-SAMSVARSMERKING

— CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:

— Dersom CE-samsvarsmerkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av modellen 
ovenfor, overholdes.

— De ulike delene som CE-samsvarsmerkingen består av, skal så langt det er mulig ha samme høyde og ikke være 
lavere enn 5 mm.

_________
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VEDLEGG VI

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(som nevnt i artikkel 17)

Rådsdirektiv 90/384/EØF
(EFT C 189 av 20.7.1990, s. 1) 

Rådsdirektiv 93/68/EØF Bare artikkel 1 nr. 7 og artikkel 8
(EFT C 220 av 30.8.1993, s. 1)

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 17)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning Anvendelsesdato

90/384/EØF 30. juni 1992 1. januar 1993(1)

93/68/EØF 30. juni 1994 1. januar 1995(2)

(1) I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i direktiv 90/384/EØF skal medlemsstatene i en periode på ti år fra den dato de anvender de lover 
og forskrifter som er vedtatt av medlemsstatene for å innarbeide direktivet i nasjonal lovgivning, tillate markedsføring og/eller 
idriftsetting av vekter som oppfyller de regler som gjaldt før 1. januar 1993.

(2) I samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF skal medlemsstatene inntil 1. januar 1997 tillate markedsføring og ibruktaking 
av produkter som er i samsvar med de merkingsregler som gjaldt før 1. januar 1995.
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 90/384/EØF Dette direktiv

Merknad nr. 5, siste punktum Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 1 nr. 1 første ledd Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 1 nr. 1 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2, innledningsformulering Artikkel 1 nr. 2, innledningsformulering

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 1) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 2) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 3) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iii)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 4) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 5) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) v)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 6) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) vi)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 2 Artikkel 3

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Artikkel 5 Artikkel 6

Artikkel 6 første ledd første punktum Artikkel 7 første ledd

Artikkel 6 første ledd annet punktum Artikkel 7 annet ledd

Artikkel 6 annet ledd Artikkel 7 tredje ledd

Artikkel 7 Artikkel 8

Artikkel 8 nr. 1 og 2 Artikkel 9 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a) Artikkel 9 nr. 3 første ledd

Artikkel 8 nr. 3 bokstav b) Artikkel 9 nr. 3 annet ledd

Artikkel 9 Artikkel 10

Artikkel 10 Artikkel 11

Artikkel 11 Artikkel 12

Artikkel 12 Artikkel 13

Artikkel 13 Artikkel 14

Artikkel 14 første punktum Artikkel 15 første ledd

Artikkel 14 annet punktum Artikkel 15 annet ledd

Artikkel 15 nr. 1 og 3 —

Artikkel 15 nr. 4 Artikkel 16

Artikkel 15 nr. 5 —

— Artikkel 17

— Artikkel 18

Artikkel 16 Artikkel 19

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— Vedlegg VII

— Vedlegg VIII



22.10.2015 Nr. 64/383EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-
skapets jernbanesystem (omarbeiding)(1), særlig artikkel 
6 nr. 1,

under henvisning til anbefaling fra Det europeiske  
jernbanebyrå om foreløpig revisjon av TSI-en for godsvogner 
(ERA/REC/INT/03-2008) av 27. oktober 2008 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske 
jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») skal sikre at de 
tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene) 
tilpasses den tekniske utvikling og markedsutviklingen 
samt til de samfunnsmessige kravene, og framlegge 
forslag for Kommisjonen om de endringene i TSI-ene 
som det anser nødvendige.

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 gav 
Kommisjonen et rammemandat til byrået for utføring 
av visse former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 
96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 14.2.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 11.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF 
av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det trans- 
europeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). 
I henhold til vilkårene i dette rammemandatet ble 
byrået anmodet om å foreta en revisjon av TSI-en 
for rullende materiell — godsvogner, fastsatt ved 
kommisjonsvedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den 
tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 
for delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» i 
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog(5), samt avgi tekniske uttalelser om kritiske feil og 
offentliggjøre en liste over påviste mindre feil.

3) Da Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk 
(COTIF) av 1999 trådte i kraft 1. juli 2006, ble det 
innført nye regler for tekniske spesifikasjoner som 
gjelder godsvogner. Den tidligere RIV-avtalen mellom 
jernbaneforetak ble delvis erstattet med en ny privat 
og frivillig avtale, «General Contract of Use» (GCU)
(6) mellom jernbaneforetak og vogninnehavere, samt av 
vedtak 2006/861/EF.

4) Mens godsvogner som var registrert i henhold til 
RIV-avtalen, trengte bare én tillatelse utstedt av det 
registrerende jernbaneforetaket, ble det i direktiv 2001/16/
EF stilt krav om en tillatelse for hver medlemsstat. Dette 
problemet ble løst midlertidig ved nr. 7.6 i vedlegget 
til vedtak 2006/861/EF, der det er fastsatt at når 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
(5) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1.
(6) GCUs nettsted: http://www.gcubureau.org

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. januar 2009

om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne  
som gjelder for delsystemer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

[meddelt under nummer K(2009) 38]

(2009/107/EF)(*)

2015/EØS/64/24
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sikkerhetssertifikatet eller tillatelsen til ibruktaking er 
gitt for en gruppe godsvogner i én av medlemsstatene, 
skal alle medlemsstater anerkjenne dette sertifikatet eller 
denne tillatelsen for å unngå at sikkerhetsmyndighetene 
kontrollerer sikkerhet og samtrafikkevne to ganger. 
Det er også fastsatt at i den grad vedtak 2006/861/EF 
inneholder åpne punkter, vil tillatelser til ibruktaking bli 
gjensidig anerkjent, bortsett fra som angitt i vedlegg JJ 
til nevnte vedtak. I og med at vedlegg JJ ikke klart 
fastslår vilkårene for når en tillatelse til ibruktaking av 
en godsvogn i én medlemsstat skal gjensidig anerkjennes 
i andre medlemsstater, har imidlertid anvendelsen av 
nr. 7.6 i vedlegget til vedtak 2006/861/EF ført til ulike 
fortolkninger. Dette har medført rettslig usikkerhet 
og vanskeligheter for bransjen, som har anmodet 
Kommisjonen om å treffe umiddelbare tiltak.

5) Dette problemet kan nå løses fordi det ved artikkel 23 
nr. 1 i direktiv 2008/57/EF er fastsatt at kjøretøyer som 
fullt ut overholder TSI-er som omfatter alle forhold ved 
de relevante delsystemene, uten særtilfeller og uten åpne 
punkter strengt knyttet til teknisk kompatibilitet mellom 
kjøretøy og jernbanenett, ikke skal være underlagt 
ytterligere tillatelse til ibruktaking så lenge de trafikkerer 
jernbanenett som er i samsvar med TSI-ene i de andre 
medlemsstatene, eller oppfyller de vilkårene som er angitt 
i de tilsvarende TSI-ene.

6) Vedtak 2006/861/EF inneholder en rekke åpne punkter 
og tekniske feil. Selv om nasjonale tekniske regler kan 
anvendes for å oppfylle de grunnleggende kravene i 
tilknytning til de åpne punktene, finnes det ingen rettslig 
sikkerhet for at andre medlemsstater vil godta disse 
nasjonale løsningene. I samsvar med artikkel 7 i direktiv 
2008/57/EF er dessuten den riktige framgangsmåten ved 
vesentlige eller kritiske feil å endre de relevante TSI-ene 
umiddelbart.

7) For igjen å oppnå full samtrafikkevne for godsvogner 
beregnet på internasjonal transport er det nødvendig 
med en umiddelbar revisjon av vedtak 2006/861/EF for 
å klargjøre vilkårene for at en tillatelse til ibruktaking 
av godsvogner som er i samsvar med TSI-er, skal være 
gyldige i alle andre medlemsstater.

8) Godsvogner som det er gitt tillatelse til ibruktaking for i 
samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, og 
som har en tillatelse som er gyldig i alle medlemsstater i 
samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, skal 
ha en tydelig og lett gjenkjennelig bokstavmerking. Det 
er derfor nødvendig å endre vedlegg P.5 til TSI-en for 
delsystemet «Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog, som ble vedtatt 
ved kommisjonsvedtak 2006/920/EF(1).

9) Vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF bør derfor endres.

(1) EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 
2008/57/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Endringer i vedtak 2006/861/EF

I vedtak 2006/861/EF gjøres følgende endringer:

a) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 1a

Tekniske dokumenter

1. Det europeiske jernbanebyrå («byrået») skal på sitt 
nettsted offentliggjøre innholdet i vedlegg LL i form av et 
teknisk dokument fra byrået.

2. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre listen 
over fullt godkjente komposittbremseklosser beregnet på 
internasjonal transport nevnt i vedlegg P og JJ i form av et 
teknisk dokument fra byrået.

3. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre ytterligere 
spesifikasjoner for trekkinnretningen nevnt i vedlegg JJ i 
form av et teknisk dokument fra byrået.

4. Byrået skal ajourføre de tekniske dokumentene 
nevnt i nr. 1-3 og underrette Kommisjonen om eventuelle 
reviderte versjoner. Kommisjonen skal underrette 
medlemsstatene gjennom komiteen nedsatt ved  
artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. Dersom Kommisjonen 
eller en medlemsstat anser at et teknisk dokument ikke 
oppfyller kravene i direktiv 2008/57/EF eller andre deler 
av Fellesskapets regelverk, skal saken drøftes i komiteen. 
På grunnlag av komiteens drøftinger og på anmodning 
fra Kommisjonen skal byrået trekke tilbake eller endre de 
tekniske dokumentene.»

b) Vedleggene endres som angitt i vedlegg I.

Artikkel 2

Endring av vedtak 2006/920/EF

Vedlegg P.5 til vedtak 2006/920/EF endres som angitt i 
vedlegg II.

Artikkel 3

Dersom merkingen «TEN» på godsvogner, som ble tatt 
i bruk før dette vedtak trådte i kraft, ikke er i samsvar med 
betydningen angitt i vedlegg II, skal merkingen fjernes innen 
31. desember 2010.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2009.
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Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

__________
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VEDLEGG I

I vedleggene til vedtak 2006/861/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Nr. 4.2.3.3.2 skal lyde:

«Dette er fremdeles et åpent punkt, unntatt for godsvogner som oppfyller vilkårene angitt i nr. 7.6.4.»

b) I nr. 4.2.3.4.2.1 skal annet strekpunkt om Y/Q-krefter lyde:

«— Y/Q-krefter

For å begrense risikoen for hjulklatring på skinnen skal kvotienten til den tverrgående kraften Y og den loddrette 
belastningen Q på et hjul ikke overstige

(Y/Q)lim = 0,8 for dynamisk prøving på spor

(Y/Q)lim = 1,2 for statisk prøving.»

c) I nr. 4.2.3.4.2.2 skal første punktum lyde:

 «Godsvogner kan kjøre på skjeve spor dersom (Y/Q) ved statisk prøving ikke overstiger grensen angitt i 
nr. 4.2.3.4.2.1 i en kurve med en radius R = 150 m og for et gitt skjevt spor:»

d) Etter nr. 6.2.3.2.1.3 innsettes følgende:

«6.2.3.2.1.4. Unntak fra statisk prøving

Godsvogner er unntatt fra den statiske prøvingen nevnt i nr. 4.2.3.4.2.1 dersom de oppfyller 
kravene i UIC-standardblad 530-2 (mai 2006).»

e) Nr. 7.6 skal lyde:

«7.6. TILLATELSE TIL IBRUKTAKING AV GODSVOGNER SOM ER I SAMSVAR MED TSI‑ER

7.6.1. Dersom det er oppnådd samsvar med TSI-ene, og det er utstedt en EF-verifiseringserklæring for 
godsvogner i en av medlemsstatene, skal alle medlemsstater anerkjenne dette i samsvar med artikkel 17 
nr. 1 i direktiv 2008/57/EF.

7.6.2. Når det søkes om tillatelse til ibruktaking i henhold til artikkel 21 i direktiv 2008/57/EF, kan søkerne 
søke om tillatelse til ibruktaking for grupper av godsvogner. Godsvognene kan grupperes etter serie, idet 
artikkel 21 nr. 13 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse, eller etter type, idet artikkel 26 i nevnte direktiv 
får anvendelse.

7.6.3. I samsvar med artikkel 21 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er en tillatelse til ibruktaking som er gitt i én 
medlemsstat, gyldig i alle medlemsstater, med mindre det kreves ytterligere tillatelser. Medlemsstatene 
kan imidlertid benytte denne muligheten bare på de vilkårene som er angitt i artikkel 23 og 25 i nevnte 
direktiv. I samsvar med artikkel 23 nr. 4 i nevnte direktiv er et av vilkårene for at en medlemsstat 
kan anmode om en «ytterligere tillatelse», at det finnes åpne punkter knyttet til teknisk kompatibilitet 
mellom infrastruktur og kjøretøyer. For dette formål inneholder vedlegg JJ en liste over åpne punkter 
som påkrevd i artikkel 5 nr. 6 i nevnte direktiv, og angir også de åpne punktene som kan kreve ytterligere 
kontroller med sikte på å sikre teknisk kompatibilitet mellom infrastruktur og kjøretøyer.
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7.6.4. En tillatelse til ibruktaking som er gitt av én medlemsstat, er gyldig i alle andre medlemsstater på 
følgende vilkår:

a) Det er gitt tillatelse for godsvognen i samsvar med artikkel 22 i direktiv 2008/57/EF på grunnlag av 
denne TSI-en, herunder verifiseringene knyttet til de åpne punktene som er angitt i vedlegg JJ del 1.

b) Godsvognen er kompatibel med en sporvidde på 1 435 mm.

c) Godsvognen har lasteprofil G1, som angitt i vedlegg C3.

d) Godsvognen har en akselavstand som ikke overstiger 17 500 mm mellom to aksler plassert ved 
siden av hverandre.

e) Godsvognen oppfyller kravene i vedlegg JJ del 2.

7.6.5. Selv om det er gitt tillatelse til ibruktaking av en godsvogn, er det nødvendig å sikre at den er i drift 
på kompatible infrastrukturer; dette kan gjøres ved å bruke infrastrukturregisteret og registeret over 
rullende materiell.»

2) I vedlegg B gjøres følgende endringer:

a) I punkt B.3 skal merknad 4) lyde:

«4) Eksisterende godsvogner som kan framføres med samme belastninger som i S-trafikk ved 120 km/t, 
er allerede merket med tegnet «**», plassert til høyre for merkingen for største belastning; ingen flere 
godsvogner kan tilføyes til denne kategorien.»

b) I punkt B.3 skal ny merknad 5) lyde:

«5) Nye godsvogner med samme bremseevne som «S2»-vogner i samsvar med tabellen i nr. 4.2.4.1.2.2 
som kan framføres med samme belastninger som i S-trafikk ved 120 km/t i samsvar med særlige 
spesifikasjoner oppført i vedlegg Y, skal være merket med tegnet «***», plassert til høyre for merkingen 
for største belastning.»

c) Punkt B.32 skal lyde:

«B.32. MERKING AV LASTEPROFIL FOR GODSVOGNER

1. Godsvogner som er konstruert for lasteprofil G1, merkes på følgende måte:
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2. Godsvogner som er konstruert for lasteprofil GA, GB eller GC, merkes på følgende måte:

3) I punkt L.1.4.2.1 i vedlegg L skal siste punktum lyde:

«Når helhjul monteres på godsvogner som er 100 % utstyrt med klossbremser, skal det tas hensyn til følgende 
parametrer:

Hjuldiameterområde
(i mm)

1000-920
og

920-840
840-760 760-680

Effekt 50 kW 42,5 kW 38 kW

Testtid 45 min 45 min 45 min

Kjørehastighet 60 km/t 60 km/t 60 km/t

Merknad: For bestemte typer godstrafikk kan verdiene for effekt og/eller testtid og/eller kjørehastighet og/eller 
aksellast og/eller hjuldiameter endres for å kontrollere disse hjulenes termomekaniske reaksjon i en situasjon med 
begrenset anvendelse.»

4) I vedlegg P skal punkt P.1.10, «Bremseklosser», lyde:

«P.1.10. Bremseklosser

Prøvingsmetoden for konstruksjonsvurdering av samtrafikkomponenten bremseklosser skal være i samsvar 
med spesifikasjonen i punkt I.10.2 i vedlegg I. Denne spesifikasjonen er fremdeles et åpent punkt for 
komposittbremseklosser.

Komposittbremseklosser som allerede er i bruk, har bestått vurderingen i samsvar med punkt P.2.10. Listen over 
fullt godkjente komposittbremseklosser beregnet på internasjonal transport, angis i et teknisk dokument som skal 
offentliggjøres på nettstedet til Det europeiske jernbanebyrå.»

5) Vedlegg JJ skal lyde:

«VEDLEGG JJ

JJ.1. LISTE OVER ÅPNE PUNKTER

I tabellen nedenfor sammenfattes de åpne punktene for denne TSI-en, og hvert enkelt av dem klassifiseres som 
knyttet til («JA»-kolonnen) eller ikke knyttet til («NEI»- kolonnen) teknisk kompatibilitet mellom infrastruktur og 
kjøretøyer.
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Henvisning til TSI Tittel JA NEI

4.2.3.3.2 Varmgangsdeteksjon X

4.2.6.2 Aerodynamiske virkninger X

4.2.6.3 Sidevind X

4.3.3 Delsystemet «Drift og trafikkstyring» X

6.1.2.2 Vurdering av sveiseskjøter skal utføres i samsvar med 
nasjonale regler. X

6.2.2.1 Vurdering av sveiseskjøter skal utføres i samsvar med 
nasjonale regler. X

6.2.2.3 Vurdering av vedlikehold X

6.2.3.4.2 Aerodynamiske virkninger X

6.2.3.4.3 Sidevind X

Vedlegg E Hjulets rulleflater gjenstår som åpent punkt inntil EN 
er offentliggjort. X

Vedlegg L Spesifikasjoner for hjul av støpestål er et åpent punkt. 
Det er anmodet om en ny EN. X

Vedlegg P

P.1.1 Styreventil X

P.1.2 Lastvekselventil for variabel belastning og automatisk 
omstilling for tom/lastet X

P.1.3 Glidevern X

P.1.7 Stengekraner X

P.1.10 Bremseklosser — konstruksjonsvurdering X

P.1.11 Bremseakseleratorventil X

P.1.12 Automatisk registrering av variabel belastning og 
omstillingsenhet for tom/lastet

X

P.2.10 Bremseklosser — produktvurdering X

JJ.2. AVKLARING AV ÅPNE PUNKTER OG YTTERLIGERE SPESIFIKASJONER FOR GODSVOGNER 
NEVNT I NR. 7.6.4

1. Avklaring av åpne punkter

 For godsvogner som er angitt i nr. 7.6 i denne TSI-en, avklares de åpne punktene som er markert i «JA»-
kolonnen i vedlegg JJ del 1, i dette nummer.

1.1. Varmgangsdeteksjon

 Det åpne punktet som er angitt i nr. 4.2.3.3.2 i denne TSI-en, avklares dersom godsvognen er i samsvar med 
spesifikasjonene i det tilknyttede tekniske dokumentet fra Det europeiske jernbanebyrå.

1.2. Sidevind

 Det åpne punktet som er angitt i nr. 4.2.6.3 og 6.2.3.4.3 i denne TSI-en, avklares uten obligatoriske krav til 
godsvognens konstruksjon. Enkelte driftsmessige tiltak kan få anvendelse.

1.3. Vurdering av sveiseskjøter

 Det åpne punktet som er angitt i nr. 6.1.2.2 og 6.2.21 i denne TSI-en, avklares ved anvendelsen av EN 15085-
5 fra oktober 2007.
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1.4. Vurdering av vedlikehold

 Det åpne punktet som er angitt i vedlegg D til denne TSI-en, avklares på følgende måte: En vedlikeholdsplan 
som:

a) ble anvendt av et jernbaneforetak som tidligere var et registrerende RIV-medlem på tidspunktet for 
tilbakekallingen av RIV, eller

b) ble godkjent i samsvar med nasjonale eller internasjonale regler,

og som også oppfyller kravene i denne TSI-en, er gyldig. Driftsytelsen anses å være tilfredsstillende.

1.5.	 Rulleflater

 Det åpne punktet som er angitt i vedlegg E til denne TSI-en, avklares på følgende måte: Feil ved rulleflater 
vil bli vurdert i forbindelse med vedlikeholdet.

1.6. Hjul av støpestål

 Det åpne punktet som er angitt i vedlegg L til denne TSI-en, avklares på følgende måte: Hjul av støpestål er 
ikke tillatt før en ny europeisk standard er offentliggjort.

1.7. Konstruksjon og vurdering av komposittbremseklosser

 Det åpne punktet som er angitt i vedlegg P.1.10 og P.2.10 i denne TSI-en, avklares med det tilknyttede 
tekniske dokumentet som offentliggjøres på nettstedet til Det europeiske jernbanebyrå.

2. Ytterligere spesifikasjoner

 Følgende ytterligere spesifikasjoner kreves også for godsvogner som er angitt i nr. 7.6.4.

2.1. Buffere og draginnretninger

— I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.2.1.2.1 i denne TSI-en, kreves det også at buffere på godsvogner 
skal være utstyrt med en styreinnretning til stempelet som hindrer sistnevnte i å rotere fritt rundt sin 
lengdeakse. Den tillatte rotasjonstoleransen er ± 2o for nye buffere.

— I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.2.1.2.2 i denne TSI-en, kreves det også at:

a) draginnretningen mellom vognene i hvert sett med permanent sammenkoplede godsvogner (eller 
vognsett) skal ha en trekkbruddstyrke som er større enn for draginnretningen på endene av de fast 
sammenkoplede vognene,

b) Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument om «ytterligere spesifikasjoner for 
draginnretninger», som gjelder følgende elementer, får også anvendelse (prEN 15551 forventes å bli 
offentliggjort i april 2009):

— dynamisk energikapasitet,

— innfesting,

— slaglengde og rotasjonssikring,

— mekanisk motstand,

— elastisitetsegenskaper,

— merking,

— beregning av bufferens dekningsgrad og bufferplatemateriale,

— dimensjon for trekkstangens åpning.

c) Med henblikk på den mekaniske motstanden i utstyret skal draginnretningen (unntatt det elastiske 
systemet), dragkroker og skruekoplinger konstrueres for en levetid på 30 år. På anmodning fra 
kunden kan 20 år godkjennes.
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d) Tabellen nedenfor viser omfanget av krefter og antallet sykluser som skal anvendes ved dynamisk 
typeprøving.

Vilkår for dynamisk typeprøving

Driftskrav Prøvingsbelastninger som skal anvendes

Levetid
(år)

Sannsynlighet 
for overlevelse

(%)

Sikkerhets-
faktor
(fN)

Belastning Trinn 1 Trinn 2

1 MN ΔF1 = 200 kN ΔF2 = 675 kN

1,2 MN ΔF1 = 240 kN ΔF2 = 810 kN

1,5 MN ΔF1 = 300 kN
ΔF2 = 1 015 

kN

N1 i sykluser N2 i sykluser

20 97,5 1,7 Alle 106 1,45 × 103

30 97,5 1,7 Alle 1,5 × 106 2,15 × 103

 Den dynamiske typeprøvingen skal utføres på tre draginnretninger uten elastisk system. Alle tre prøveobjekter 
må tåle prøvingen uten å vise tegn på skade. De skal ikke ha sprekker, og trekkraften skal ikke være under 
1 000 kN.

2.2. Kjøretøykonstruksjonens styrke

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.2.3.1 i denne TSI-en, kreves det også at:

— bare prøvinger og beregninger som numeriske simuleringer er validert for, blir godkjent,

— det i vedlikeholdsplanen tas hensyn til følgende: Ved bruk av termomekanisk valset stål kreves særlige 
tiltak når det gjelder varme (behandling).

2.3. Heving

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.2.3.2.4 i denne TSI-en kreves det at hevingen er i samsvar med følgende 
diagram:

Figur

Relevage sur la voie / Rerailing
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2.4. Aksel

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 5.4.2.4 og vedlegg M.1.4 i denne TSI-en får følgende standarder anvendelse 
på største tillatte spenninger: EN 13103 nr. 7, EN 13260 nr. 3.2.2 og EN 13261 nr. 3.2.3.

2.5. Kjøretøyets dynamiske egenskaper

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.3.4 i denne TSI-en, kreves det også at EN 14363 eller UIC-standardblad 
432 får anvendelse på de særlige tilfellene med boggier som ikke er oppført i vedlegg Y.

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.3.4.2.2 i denne TSI-en som gjelder sikkerhet mot avsporing ved kjøring 
på skjeve spor:

— får en av de tre metodene som er angitt i EN 14363, anvendelse,

— er godsvogner unntatt fra disse prøvingene dersom de oppfyller kravene i UIC-standardblad 530-2.

2.6. Trykkraft i lengderetningen

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.3.5 og vedlegg R i denne TSI-en kreves det samsvar med nr. 3.2 i UIC-
standardblad 530-2, unntatt kravet om å diskutere med og få samtykke fra UICs studiegruppe 2.

2.7. Bremsing

2.7.1. Energilagring

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.4.1.2.4 i denne TSI-en kreves det at energilagringen konstrueres på en 
slik måte at trykket i luftforrådsbeholderen etter aktivering av bremsen (med høyeste bremsesylindertrykk 
og høyeste sylinderslaglengde for godsvognen ved alle lastetilstander) er minst 0,3 bar høyere enn 
bremsesylindertrykket uten tilførsel av ytterligere energi.

2.8. Toakslede godsvogner

 I tillegg til spesifikasjonene i nr. 4.2.3.4.2.4 i denne TSI-en er det obligatorisk å anvende UIC-standardblad 
517 ved beregning av opphenget for toakslede godsvogner.

2.9. Elektriske eller elektromagnetiske forstyrrelser

 Godsvogner som har en energikilde som kan forårsake elektriske forstyrrelser, skal undersøkes i forhold til 
UIC-standardblad 550-2 og 550-3. Den elektromagnetiske signaturen til de største togsammensetningene skal 
valideres.

2.10. Særlige godsvogntyper

 For hver av følgende godsvogntyper gjelder de tilknyttede ytterligere spesifikasjonene:

— for godsvogner utstyrt med forbrenningsmotor: UIC-standardblad 538,

— for vognsett og leddvogner: UIC-standardblad 572,

— for vogner beregnet på transport av containere, flak og mobile enheter for horisontal lasting: UIC-
standardblad 571-4,

— for varmeisolerte godsvogner og kjølevogner: UIC-standardblad 554-2,

— for semitrailere på boggier: UIC-standardblad 597.

2.11. Godsvogner som kommer til Det forente kongerike

 Godsvogner som kommer til Det forente kongerike, skal også oppfylle kravene i UIC-standardblad 503 
vedrørende særlige forhold i Det forente kongerike.»
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6) Etter vedlegg KK skal nytt vedlegg LL lyde:

«VEDLEGG LL

REFERANSEDOKUMENT FOR VARMGANGSDETEKSJON

 Merknad: Dette vedlegg offentliggjøres også i form av et teknisk dokument fra Det europeiske jernbanebyrå og vil 
bli ajourført i samsvar med artikkel 1a nr. 4.

1. TERMER OG DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med:

«aksellager» et lager eller en lagerenhet på en aksel på et kjøretøy som overfører en del av kjøretøyets vekt 
direkte til hjulsatsen,

«akselkasse» konstruksjonen, herunder for eksempel med et overgangsstykke for radiallager som rommer 
eller er i kontakt med akselens lagertapp og skaper et grensesnitt med boggien og/eller fjæropphenget,

HABD (varmgangsdetektor):

«målsone» et definert område på undersiden av en akselkasse som er konstruert slik at temperaturen skal 
kunne overvåkes av en HABD,

«målområde» den vinkelrette projeksjonen av målsonen på XY-planet,

«forbudssone» en sone der varmekilder som eksos, som kan påvirke reaksjonen til en HABD, må avskjermes 
termisk eller på annen måte utelukkes fra termisk påvirkning,

«koordinater for rullende materiell» koordinatene for rullende materiell, figur 1, basert på høyrehåndsregelen i 
det kartesiske koordinatsystem, der den positive X-aksen (lengdeaksen) går langs kjøretøyet i kjøreretningen, 
Z-aksen går loddrett oppover og origo er i hjulsatsakselens midtpunkt. Y-aksen er tverraksen i kjøreretningen,

Figur 1

Koordinater for rullende materiell

«hjulsats» en enhet som består av en aksel, to hjul og deres aksellagre, eller et par frittstående hjul som er 
plassert i samme posisjon i lengderetningen, og deres lagre,

«varmekilde» en del av det rullende materiellet som kan ha en temperatur som er høyere enn driftstemperaturen 
på undersiden av akselkassen, for eksempel en varm last eller et eksosrør.
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2. SYMBOLER OG FORKORTELSER

 I dette vedlegg menes med:

HABD varmgangsdetektor

IM infrastrukturforvaltning (som definert i TSI-en)

LPZ forbudssonens lengde på lengdeaksen i mm

LTA målområdets lengde på lengdeaksen i mm

PZ forbudssone

RST rullende materiell (som definert i TSI-en)

RU jernbaneforetak (som definert i TSI-en)

TA målområde

TSI teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne

WPZ forbudssonens bredde på tverraksen i mm

WTA målområdets bredde på tverraksen i mm

YPZ posisjon for forbudssonens midtpunkt på tverraksen i mm i forhold til kjøretøyets midtlinje

XTA posisjon for målområdets midtpunkt på lengdeaksen i mm i forhold til vognens midtlinje

YTA posisjon for målområdets midtpunkt på tverraksen i mm i forhold til kjøretøyets midtlinje

3. KRAV TIL RULLENDE MATERIELL

 Dette avsnittet inneholder kravene til rullende materiell når det gjelder HABD-grensesnittet.

3.1.  Målsone

 Målsonen er et område på undersiden av akselkassen som beskrives ved skjæringspunktet mellom akselkassen 
og en virtuell kube som har et vannrett tverrsnittområde definert ved dimensjonene XTA og YTA ved hjelp 
av koordinatene for rullende materiell. Den virtuelle kubens vannrette tverrsnittområde sammenfaller derfor 
med planvisningsområdet (det vil si i XY-planet) for målsonen, heretter kalt målområdet.

3.2.  Målområde

 Målområdet er plassert i rommet i forhold til akseldimensjonene og utgjør et område der en HABD kan 
fokusere på å overvåke temperaturen i en akselkasse. Figur 2 viser posisjon og minste dimensjoner for 
målområdet ved hjelp av koordinatene for rullende materiell.

Figur 2

Dimensjoner og posisjon for målområdet (TA) i XY-planet (sett nedenfra)
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3.3.  Målområdets dimensjoner

 Idet det tas hensyn til mekaniske toleranser, skal målområdet ha:

— en bredde på tverraksen, WTA, som er større enn eller lik 50 mm,

— en lengde på lengdeaksen, LTA, som er større enn eller lik 100 mm.

3.4.  Målområdets posisjon i XY-planet

 I XY-planet skal midtpunktet i målområdet være plassert med en avstand på tverraksen, YTA, i forhold til 
akselens midtpunkt (eller midtpunktet til en hjulsats i samme posisjon), der 1 065 mm er mindre enn eller lik 
YTA, og YTA er mindre enn eller lik 1 095 mm. På lengdeaksen skal målområdets midtpunkt sammenfalle 
med akselens midtlinje.

3.5.  Synlighetskrav for målområdet

 Rullende materiell skal konstrueres slik at det mellom målsonen og HABD-en ikke finnes noe som kan 
forstyrre eller hindre HABD-en når den skal fokusere innenfor målsonen og dermed hindre måling av 
varmestrålingen.

Merknad: Ved konstruksjon av akselkassen til rullende materiell bør det tas sikte på å oppnå en ensartet 
temperaturfordeling i målsonen.

4. ANDRE KRAV TIL MEKANISK KONSTRUKSJON

 For i størst mulig grad å begrense muligheten for HABD til å beregne en temperatur fra en varmekilde 
som ikke er en akselkasse, skal rullende materiell konstrueres slik at andre varmekilder, for eksempel varm 
nyttelast eller eksos, ikke befinner seg rett ved siden av eller rett over målområdets posisjon. For å lette dette 
skal ingen andre varmekilder plasseres i den forbudssonen som er definert i dette dokumentet.

Merknad 1: Dersom det på grunn av det rullende materiellets konstruksjon er mulig/uunngåelig at en 
annen varmekilde enn en akselkasse blir plassert i forbudssonen, skal varmekilden skjermes 
termisk for å hindre at HABD beregner feil temperatur ved måling av varmestrålingen.

Merknad 2: Forbudssonen skal opprettholdes for alt rullende materiell, herunder for eksempel rullende 
materiell med innvendige lagre.

4.1.  Forbudssone

 Forbudssonen er definert ved et rektangulært område som omfatter målområdet og utvides vertikalt slik at det 
dannes en virtuell kube. Kubens dimensjoner er LPZ og WPZ i XY-planet og HPZ på vertikalaksene. Figur 3 
viser en mulig posisjon for målområdet i forbudssonen ved hjelp av koordinatene for rullende materiell.

 Idet det tas hensyn til mekaniske toleranser, skal forbudssonens kube ha følgende dimensjoner:

— en bredde på tverraksen, WPZ, som er større enn eller lik 100 mm,

— en lengde på lengdeaksen, LPZ, som er større enn eller lik 500 mm,

— høyden på vertikalaksen, HPZ, begynner på et punkt i XY-planet rett over HABD-en og slutter ved 
målområdets høyde, høyden til den termiske skjermingen eller kjøretøyets høyde.

Posisjonen til forbudssonens midtpunkt i XY-planet skal være som følger:

— i tverretningen, YPZ = 1 080 mm ± 5 mm målt i forhold til akselens midtpunkt (eller midtpunktet til en 
hjulsats i samme posisjon),

— i lengderetningen skal den sammenfalle med akselens midtlinje ± 5 mm.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/396 22.10.2015

Figur 3

Dimensjoner for forbudssonen (PZ) i XY-planet (sett nedenfra) ved en mulig posisjon for et 
målområde

5. SAMMENLIGNINGSTABELL

Av hensyn til sporbarhet er det nedenfor tatt med en tabell med krysshenvisninger mellom dette dokumentet 
og den opprinnelige prEN 15437.

Nummer i dokumentet Nummer i prEN 15437

1 3.0

2 4.0

3 5

3.1 5.1

3.2 5.1.1

3.3 5.1.2

3.4 5.1.3

3.5 5.1.4

4 5.2

4.1 5.2.1»
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VEDLEGG II

Vedlegg P.5 til vedtak 2006/920/EF skal lyde:

«VEDLEGG P.5

BOKSTAVMERKING AV SAMTRAFIKKEVNE

«TEN»: Kjøretøy som oppfyller følgende krav:

– Det er i samsvar med alle relevante TSI-er som er i kraft på tidspunktet for ibruktaking, og det er 
gitt tillatelse til ibruktaking i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF.

– Den har en tillatelse som er gyldig i alle medlemsstater i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 
2008/57/EF, eller det har alternativt fått tillatelse fra hver enkelt medlemsstat.

«PPV/PPW»: Godsvogn som oppfyller PPV/PPW-avtalen (i OSJD-stater) (original: ППВ (Правила пользования 
вагонами в международном сообщении).

Merknader:

a) Kjøretøyer merket med TEN tilsvarer kode 0-3 for det første sifferet i samtrafikkoden som er angitt i vedlegg P.6.

b) Kjøretøyer som ikke har fått tillatelse til ibruktaking i alle medlemsstater, må ha merking som angir i hvilke 
medlemsstater de har tillatelse. Listen over medlemsstater som har gitt tillatelse, bør utformes i samsvar med en av 
følgende tegninger, der D står for den medlemsstaten som har gitt den første tillatelsen (Tyskland i eksempelet), og 
F står for den andre medlemsstaten som har gitt tillatelse (Frankrike i eksempelet). Medlemsstatene kodes i samsvar 
med vedlegg P.4. Dette kan omfatte kjøretøyer som er i samsvar med TSI-ene, og kjøretøyer som ikke er det. Disse 
kjøretøyene tilsvarer kode 4-8 for det første sifferet i samtrafikkoden som er angitt i vedlegg P.6.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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 
jernbanesystemet 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 jernbanesystem for konvensjonelle 
tog inndelt i strukturelle eller funksjonelle delsystemer.

2) I samsvar med direktivets artikkel 23 nr. 1 skal det 
for delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» 
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 
for delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» i 
samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF. De 
grunnleggende parametrene for dette utkastet til TSI ble 
vedtatt ved kommisjonsvedtak 2004/446/EF av 29. april 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 12.

(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/50/EF (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114, rettet ved EUT L 
220 av 21.6.2004, s. 40).

2004, der de grunnleggende parametrene i de tekniske 
spesifikasjonene for samtrafikkevne vedrørende støy, 
godsvogner og telematikkprogrammer for godstrafikk 
nevnt i direktiv 2001/16/EF(2) er fastsatt.

5) Utkastet til TSI som ble utarbeidet på grunnlag 
av de grunnleggende parametrene, 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(3) 
og nevnt i artikkel 21 i direktiv 2001/16/EF.

7) Direktiv 2001/16/EF og TSI-ene får anvendelse på 
fornyelsesarbeider, men ikke på utskifting i forbindelse 
med vedlikehold. Medlemsstatene oppfordres imidlertid 
til å anvende TSI-ene ved utskifting i forbindelse med 
vedlikehold når dette er mulig, og når omfanget av 
vedlikeholdsarbeidet tillater det.

8) Når nye, fornyede eller opprustede godsvogner tas i bruk, 
skal det i fullt omfang tas hensyn til miljøvirkningen, 
herunder støy. Det er derfor viktig at gjennomføringen av 
TSI-en som dette vedtak omfatter, foretas i sammenheng 
med kravene til TSI-en for støy, i den grad TSI-en for støy 
får anvendelse på godsvogner.

(2) EUT L 155 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 193 av 1.6.2004, s. 1.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/50/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. juli 2006

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell 
— godsvogner» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

[meddelt under nummer K(2006) 3345]

(2006/861/EF)(*)

2015/EØS/64/25
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9) I sin nåværende versjon dekker ikke TSI-en fullt ut alle 
sider ved samtrafikkevnen, og de punktene som ikke er 
behandlet, er klassifisert som «Åpne punkter» i vedlegg JJ 
til TSI-en. Siden verifiseringen av samtrafikkevnen i 
henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF skal 
fastsettes ved henvisning til kravene i TSI-ene, 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.

10) 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. For sistnevnte formål bør 
medlemsstatene i størst mulig utstrekning anvende de 
prinsippene og kriteriene som er fastsatt i direktiv 2001/16/
EF for å gjennomføre artikkel 16 nr. 2, idet de benytter 
de organene som det er gitt underretning om i henhold 
til artikkel 20 i direktiv 2001/16/EF. Kommisjonen bør 
analysere de opplysningene som medlemsstatene har 
oversendt om nasjonale regler, framgangsmåter, organer 
som har ansvaret for å gjennomføre framgangsmåtene, 
samt om disse framgangsmåtenes varighet, og den bør 
eventuelt drøfte behovet for å vedta ytterligere tiltak med 
komiteen.

11) Den aktuelle TSI-en bør 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.

12) 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.

13) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet 
erfaring bør vedlagte TSI gjennomgås regelmessig.

14) 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.

15) For øyeblikket reguleres trafikk med godsvogner 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 
gjennomgås som følge av dette.

16) For å unngå enhver tvil er det nødvendig å presisere at 
bestemmelsene i vedtak 2004/446/EF som omhandler 
de grunnleggende parametrene i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog, ikke lenger får 
anvendelse.

17) 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 «Rullende materiell — godsvogner» 
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.

TSI-en får fullt ut anvendelse på godsvogner i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som 
beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, idet det tas hensyn 
til artikkel 2 og 3 i dette vedtak.

Artikkel 2

1. For de punktene som er klassifisert som «Åpne punkter» 
i vedlegg JJ i 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 transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal 
karakter,
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b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbane- 
foretak, infrastrukturforvaltninger eller sikkerhets-
myndigheter som medfører høy grad av lokal eller regional 
samtrafikkevne,

c) internasjonale avtaler som er inngått mellom én eller 
flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom 
jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger fra 
medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én 
infrastrukturforvaltning fra en tredjestat, og som medfører 
høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne.

Artikkel 4

De bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2004/446/EF 
som omhandler de grunnleggende parametrene for det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, får 
ikke lenger anvendelse fra den dato dette vedtak trer i kraft.

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2006.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident 
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J Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler – Boggi og løpeverk

K Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler - Hjulsats

L Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler - Hjul

M Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler - Aksel

N Konstruksjon og mekaniske deler – Tillatte spenninger for metoder for statisk prøving

O Miljøforhold - TRIV-krav

P Bremsevirkning – Vurdering av samtrafikkomponenter

Q Framgangsmåte for vurdering - Samtrafikkomponenter

R Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler – Trykkrefter i lengderetningen

S Bremsing - Bremsevirkning

T Særlige tilfeller - Kinematisk lasteprofil, Storbritannia

U Særlige tilfeller - Kinematisk lasteprofil – 1 520 mm sporvidde

V Særlige tilfeller – Bremsevirkning, Storbritannia

W Særlige tilfeller - Kinematisk lasteprofil, Finland – Statisk lasteprofil FIN1

X Særlige tilfeller – Medlemsstatene Spania og Portugal

Y Komponenter - Boggi og løpeverk

Z Konstruksjon og mekaniske deler – Slagprøving (påløpsprøving)

AA Framgangsmåte for vurdering - Verifisering av delsystemer

BB Konstruksjon og mekaniske deler – Festing av sluttsignallykter

CC Konstruksjon og mekaniske deler – Kilder til tretthetsbelastning

DD Vurdering av vedlikeholdsordninger

EE Konstruksjon og mekaniske deler – Trinn og håndlister

FF Bremsing - Liste over godkjente bremsekomponenter
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Henvisning Tittel

GG Særlige tifeller – Irske lasteprofiler

HH Særlige tilfeller - Irland og Nord-Irland – Grensesnitt mellom kjøretøyer

II Framgangsmåter for vurdering: Grenser for endringer av godsvogner som ikke krever ny godkjenning

JJ Åpne punkter

KK Registre over infrastruktur og rullende materiell Infrastrukturregister

YY Konstruksjon og mekaniske deler – Styrkekrav for visse typer godsvognkomponenter

ZZ Konstruksjon og mekaniske deler – Tillatt spenning basert på forlengelseskriterier
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DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne Delsystem: Rullende materiell Virkeområde: Godsvogner

1. INNLEDNING

1.1.  TEKNISK VIRKEOMRÅDE

Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Rullende materiell», som er oppført på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF.

Ytterligere opplysninger om delsystemet «Rullende materiell» gis i kapittel 2.

Denne TSI-en omfatter utelukkende godsvogner.

1.2.  GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog, som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF.

1.3.  INNHOLDET I DENNE TSI‑EN

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF skal denne TSI-en:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet eller av det rullende materiellet som 
omhandlet i direktivets vedlegg I; et delsystem eller en del av et delsystem som omhandlet i direktivets 
vedlegg II) — kapittel 2,

b) fastsette grunnleggende krav for hvert aktuelle delsystem og dets grensesnitt mot andre delsystemer 
— kapittel 3,

c) fastlegge funksjonelle spesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt 
mot andre delsystemer må 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 omhandles i direktivets vedlegg I — kapittel 4,

d) fastlegge 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) angi, for hvert enkelt tilfelle, framgangsmåtene for samsvarsvurdering eller vurdering av 
bruksegnethet. Dette omfatter særlig modulene som er definert i beslutning 93/465/EØF, eller eventuelt 
de særlige framgangsmåtene som skal benyttes for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller 
bruksegnethet, samt ved EF-verifiseringen av delsystemer — kapittel 6,

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som 
skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der 
TSI-en generelt overholdes — kapittel 7,

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 
vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av det 
aktuelle delsystemet, og 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.

Endelig omfatter denne TSI-en i kapittel 4 også drifts- og vedlikeholdsregler som gjelder særskilt for det 
virkeområdet som er angitt i nr. 1.1. og 1.2 ovenfor.

2. DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1.  DEFINISJON AV DELSYSTEM

Det rullende materiellet som denne TSI-en gjelder for, omfatter godsvogner som kan kjøre på hele eller 
deler av det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Godsvogner omfatter rullende materiell 
som er beregnet på å frakte lastebiler.
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Denne TSI-en får anvendelse på nye, opprustede eller fornyede godsvogner som er tatt i bruk etter denne 
TSI-ens ikrafttredelse.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på godsvogner som er omfattet av en kontrakt som allerede er 
undertegnet før denne TSI-ens ikrafttredelse.

Nr. 7.3, 7.4 og 7.5 beskriver på hvilke vilkår og med hvilke unntak TSI-kravene skal oppfylles.

Delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» omfatter kjøretøyenes konstruksjon, bremseutstyr, 
koplingsutstyr og løpeverk (boggier, aksler osv.), hjuloppheng, dører og kommunikasjonssystemer.

Denne TSI-en inneholder også framgangsmåter for vedlikeholdsarbeid som muliggjør obligatorisk 
forebyggende vedlikehold og reparasjoner for å garantere sikker drift og nødvendig yteevne. De er angitt 
i nr. 4.2.8.

Krav som gjelder støy fra godsvogner, er ikke tatt med i denne TSI-en, unntatt kravene til vedlikehold, da 
det finnes en egen TSI som omhandler støy fra godsvogner, lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner.

2.2.  DELSYSTEMETS FUNKSJONER

Godsvognene skal bidra til følgende funksjoner:

«Lastet gods» — Godsvognene er utrustet slik at lasten kan håndteres og fraktes på en sikker måte.

«Flytte rullende materiell» — Godsvognene skal kunne trafikkere jernbanenettet på en sikker måte og 
bidra til togets bremsing.

«Vedlikeholde og stille til rådighet data om rullende materiell, infrastruktur og tidsplan» – Spesifikasjon av 
vedlikeholdsplanen og sertifisering av vedlikeholdsverksteder gjør det mulig å kontrollere vedlikeholdet av 
godsvognene. Data om godsvogner finnes i registeret over rullende materiell og er merket på godsvognene, 
og overføres eventuelt ved hjelp av utstyr for kommunikasjon mellom kjøretøyene og mellom kjøretøy og 
bakke.

«Kjøre et tog» — Godsvognen skal kunne kjøres på en sikker måte under alle forventede miljøforhold og 
i visse forventede situasjoner.

«Tilby tjenester til godskunder» — Data om godsvogner som støtter de tjenestene som tilbys kundene, 
finnes i registeret over rullende materiell og er merket på godsvognene, og overføres eventuelt ved hjelp av 
utstyr for kommunikasjon mellom kjøretøyene og mellom kjøretøy og bakke.

2.3.  DELSYSTEMETS GRENSESNITT

Delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» har følgende grensesnitt:

Delsystemet «Styring, kontroll og signal»

— Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken

— Varmgangsdetektorer

— Elektrisk deteksjon av hjulsats

— Akseltellere

— Bremsevirkning

Delsystemet «Drift og trafikkstyring»

— Grensesnitt mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

— Lukking og låsing av dører
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— Sikring av gods

— Regler for lasting

— Farlig gods

— Trykkrefter i lengderetningen

— Bremsevirkning

— Aerodynamiske virkninger

— Vedlikehold

Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk»

— Referansedatabaser for rullende materiell

— Driftsdatabase for godsvogner og enheter for forskjellige transportsystemer

Delsystemet «Infrastruktur»

— Grensesnitt mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

— Buffere

— Kinematisk lasteprofil

— Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning

— Kjøretøyets dynamiske egenskaper

— Bremsevirkning

— Brannvern

Delsystemet «Energi»

— Elektrisk beskyttelse

Støyaspektet

— Vedlikehold

Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg (RID.)

— Farlig gods

3. GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1.  ALLMENT

I virkeområdet til denne TSI-en vil samsvar med de spesifikasjonene som er beskrevet:

— i kapittel 4 for delsystemet,

— og i kapittel 5 for samtrafikkomponentene,

og som er påvist gjennom et positivt resultat av vurderingen av:

— samtrafikkomponentenes samsvar og/eller bruksegnethet,

— og verifiseringen av delsystemet som beskrevet i nr. 6,

sikre at de relevante grunnleggende kravene som er angitt i kapittel 3 i denne TSI-en, er oppfylt.
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Dersom deler av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av

— punkter i TSI-en som er åpne eller beheftet med forbehold,

— unntak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2001/16/EF,

— særlige tilfeller som beskrevet i nr. 7.7 i denne TSI-en,

skal imidlertid tilhørende samsvarsvurdering utføres etter den framgangsmåten som den berørte 
medlemsstaten er ansvarlig for.

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF skal det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog med delsystemer og samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt, oppfylle de relevante 
grunnleggende kravene oppført i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF.

3.2.  DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE OMHANDLER FØLGENDE:

— Sikkerhet

— Pålitelighet og tilgjengelighet

— Helse

— Miljøvern

— Teknisk kompatibilitet

Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem.

3.3.  ALLMENNE KRAV

3.3.1.  SIKKERHET

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.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.1 (grensesnitt mellom kjøretøyer)

— 4.2.2.2 (sikker av- og påstigning)

— 4.2.2.3 (kjøretøykonstruksjonens styrke)

— 4.2.2.5 (merking av godsvogner)

— 4.2.3.4 (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

— 4.2.3.5. (trykkrefter i lengderetningen)

— 4.2.4. (bremsing)

— 4.2.6 (miljøforhold)

— 4.2.7 (systembeskyttelse), unntatt 4.2.7.3 (elektrisk beskyttelse)

— 4.2.8 (vedlikehold)
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Grunnleggende krav 1.1.2:

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.3.2 (aksellast og hjulbelastning)

— 4.2.3.4. (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

— 4.2.3.5. (trykkrefter i lengderetningen)

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 skal med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning 
på sikkerheten.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.1 (grensesnitt mellom kjøretøyer)

— 4.2.2.2 (sikker på- og avstigning for rullende materiell)

— 4.2.2.3 (kjøretøykonstruksjonens styrke)

— 4.2.2.4 (lukking av dører)

— 4.2.2.6 (farlig gods)

— 4.2.3.3.2 (varmgangsdeteksjon)

— 4.2.4. (bremsing)

— 4.2.6 (miljøforhold)

— 4.2.8 (vedlikehold)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende nummer:

— 4.2.7.2 (brannsikring)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.1 (grensesnitt mellom kjøretøyer)

— 4.2.2.2 (sikker på- og avstigning for rullende materiell)
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— 4.2.2.4 (lukking av dører)

— 4.2.4. (bremsing)

3.3.2.  PÅLITELIGHET OG TILGJENGELIGHET

Grunnleggende krav 1.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Tilsyn med og vedlikehold av faste eller bevegelige komponenter 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 forholdene.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.1 (grensesnitt mellom kjøretøyer)

— 4.2.2.2 (sikker på- og avstigning for rullende materiell)

— 4.2.2.3 (kjøretøykonstruksjonens styrke)

— 4.2.2.4 (lukking av dører)

— 4.2.2.5 (merking av godsvogner)

— 4.2.2.6 (farlig gods)

— 4.2.4.1 (bremseanlegg)

— 4.2.7.2.2.5 (vedlikehold av brannverntiltak)

— 4.2.8 (vedlikehold)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende nummer:

— 4.2.8 (vedlikehold)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.7.2 (brannsikring)

— 4.2.8 (vedlikehold)

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 innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.7.2 (brannsikring)

— 4.2.8 (vedlikehold)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende nummer:

— 4.2.3.3 (kommunikasjon mellom kjøretøy og bakke)

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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.8 (vedlikehold)

— 4.2.3.4 (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

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 virksomheter og miljø nær infrastrukturen.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.3.2 (statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning)

— 4.2.3.4 (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.3.5.  TEKNISK KOMPATIBILITET

Grunnleggende krav 1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper må være innbyrdes kompatible, og må 
dessuten være kompatible med de tekniske egenskapene til de togene 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 kompatibilitet.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.3.1 (kinematisk lasteprofil)

— 4.2.3.2 (statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning)
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— 4.2.3.4 (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

— 4.2.3.5 (trykkrefter i lengderetningen)

— 4.2.4 (bremsing)

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.4.  SÆRLIGE KRAV TIL DELSYSTEMET «RULLENDE MATERIELL»

3.4.1.  SIKKERHET

Grunnleggende krav 2.4.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Det rullende materiellet må ha en slik struktur, og forbindelsen mellom vognene være slik utformet, at de 
områdene der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved kollisjon eller avsporing.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Det elektriske utstyret må ikke svekke funksjonssikkerheten til anleggene for styring, kontroll og signal.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Bremseteknikkene og bremsekreftene må være forenlige med utformingen av spor, bygninger og 
signalsystemer.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.3.5 (trykkrefter i lengderetningen)

— 4.2.4 (bremsing)

Av hensyn til personsikkerheten må det treffes tiltak for å hindre adgangen til spenningsførende 
komponenter.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.5 (merking av godsvogner)

— 4.2.7.3 (elektrisk beskyttelse)

— 4.2.8 (vedlikehold)

Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å informere lokomotivføreren, og personalet må ha 
mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Inngangsdørene må være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Det må finnes nødutganger, og de må være merket.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Det skal fastsettes egnede bestemmelser med henblikk på de særskilte sikkerhetsforholdene i lange 
tunneler.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Togene må være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i kontrollsentre 
utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.4.2.  PÅLITELIGHET OG TILGJENGELIGHET

Grunnleggende krav 2.4.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styringskontroll må være slik utformet at 
toget i en gitt situasjon der svikt oppstår, kan fortsette uten at det medfører skadevirkninger for det utstyret 
som fortsatt er i drift.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.4.1.2.6 (glidevern, se også nr. 5.3.3.3 og vedlegg I)

— 5.4.1.2 (draginnretning)

— 5.4.2.1 (boggi og løpeverk)

— 5.4.2.2 (hjulsatser)

— 5.4.3.8 (sperreinnretning for styreventil)

3.4.3.  TEKNISK KOMPATIBILITET

Grunnleggende krav 2.4.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Det elektriske utstyret må være kompatibelt med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signalering.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, må strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med 
de energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

Det rullende materiellet må ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de linjer togene er forventet 
å trafikkere.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.3 (kjøretøykonstruksjonens styrke)

— 4.2.3.1 (kinematisk lasteprofil)

— 4.2.3.2 (statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning)

— 4.2.3.3 (parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken)

— 4.2.3.4 (kjøretøyets dynamiske egenskaper)

— 4.2.3.5 (trykkrefter i lengderetningen)

— 4.2.4 (bremsing)

— 4.2.6 (miljøforhold)
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— 4.2.8 (vedlikehold)

— 4.8.2 (register over rullende materiell)

3.5.  SÆRLIGE KRAV TIL VEDLIKEHOLD

3.5.1.  HELSE OG SIKKERHET

Grunnleggende krav 2.5.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

De tekniske anleggene, og de framgangsmåtene som følges i sentrene, må garantere sikker drift av 
delsystemet, og må ikke utgjøre noen sikkerhets- eller helsefare.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende nummer:

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.5.2.  MILJØVERN

Grunnleggende krav 2.5.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

De tekniske anleggene, og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentrene, må ikke overskride de 
tillatte nivåene for miljøbelastninger.

Dette grunnleggende kravet oppfylles ikke av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene innenfor denne 
TSI-ens virkeområde.

3.5.3.  TEKNISK KOMPATIBILITET

Grunnleggende krav 2.5.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Vedlikeholdsanleggene for konvensjonelt rullende materiell må være slik at arbeidsoppgavene i tilknytning 
til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell de er planlagt for.

De grunnleggende kravene oppfylles av funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene i 
følgende nummer:

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.6.  SÆRLIGE KRAV TIL ANDRE DELSYSTEMER SOM OGSÅ BERØRER DELSYSTEMET «RULLENDE 
MATERIELL»

3.6.1.  DELSYSTEMET «INFRASTRUKTUR»

3.6.1.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Det må treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Det må treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.

Infrastruktur der publikum har adgang, må utformes og bygges på en slik måte at farer for personer 
begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).

Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i lange tunneler.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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3.6.2.  DELSYSTEMET «ENERGI»

3.6.2.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Driften av energiforsyningssystemene må ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere, 
driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.2.  Miljøvern

Grunnleggende krav 2.2.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Driften av energiforsyningssystemene, både for elektrisitet og for termisk energi, må ikke gi 
miljøbelastninger utover de spesifiserte grensene.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.3.  Teknisk kompatibilitet

Grunnleggende krav 2.2.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Systemer for forsyning av termisk energi eller elektrisitet må

— gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåer for yteevne,

— når det gjelder strømforsyningssystemer, være kompatible med strømavtakerne som togene er utstyrt 
med.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.  STYRING, KONTROLL OG SIGNAL

3.6.3.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signalering som skal brukes, skal gi mulighet for 
togtrafikk med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet. Systemer for styring, 
kontroll og signalering skal gi fortsatt sikker trafikk for tog som har tillatelse til å kjøre dersom svikt 
oppstår.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.2.  Teknisk kompatibilitet

Grunnleggende krav 2.3.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at kompatible systemer for 
styring, kontroll og signal er blitt tatt i bruk, må tilpasses disse systemene. Utstyr for styring, kontroll og 
signal som monteres i førerhuset, må tillate normal drift under de spesifiserte forhold i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.3.3.1 (elektrisk motstand)

— 4.2.4. (bremsing)
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3.6.4.  DRIFT OG TRAFIKKSTYRING

3.6.4.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.6.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og 
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 skal være av en slik art at de garanterer et høyt sikkerhetsnivå.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende numre:

— 4.2.2.5 (merking av godsvogner)

— 4.2.4. (bremsing)

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.6.4.2.  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 oppfylles av funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene i 
følgende nummer:

— 4.2.8 (vedlikehold)

3.6.4.3.  Teknisk kompatibilitet

Grunnleggende krav 2.6.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Tilpasningene av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og 
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 er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.5.  TELEMATIKKPROGRAMMER FOR GODS OG PASSASJERER

3.6.5.1.  Teknisk kompatibilitet

Grunnleggende krav 2.7.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

De grunnleggende kravene på området telematikkprogrammer som skal garantere et laveste kvalitetsnivå 
på tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk kompatibilitet.

Det må treffes tiltak for å sikre

— at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som muliggjør 
størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, unntatt fortrolige 
forretningsdata,

— at brukerne lett får tilgang til informasjonen.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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3.6.5.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Grunnleggende krav 2.7.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Disse databasene, programvaren og datakommunikasjonsprotokollene skal brukes, forvaltes, oppdateres 
og vedlikeholdes på måter som sikrer systemenes effektivitet og tjenestenes kvalitet.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.5.3.  Helse

Grunnleggende krav 2.7.3:

Grensesnittene mellom systemer og brukere må overholde minsteregler for ergonomi og helsevern.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.5.4.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.7.4 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF:

Med hensyn til lagring og overføring av sikkerhetsrelaterte opplysninger skal det sørges for tilstrekkelig 
grad av kvalitet og pålitelighet.

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET

4.1.  INNLEDNING

Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF får anvendelse på, og 
som delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» er en del av, er et integrert system der kompatibilitet 
skal kontrolleres. Kompatibiliteten skal særlig kontrolleres med hensyn til delsystemets spesifikasjoner, 
delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, og drifts- og vedlikeholdsreglene.

De funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for delsystemet og dets grensesnitt, beskrevet i nr. 4.2 og 4.3, 
skal ikke pålegge bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette er strengt nødvendig 
for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende 
løsninger for samtrafikkevnen kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For 
å gi mulighet til teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles i 
samsvar med den prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.2.3 og 6.2.2.2.

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, er delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» 
beskrevet i dette avsnitt 4.

4.2.  FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR DELSYSTEMET

4.2.1.  ALLMENT

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for 
delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» satt opp slik:

— Konstruksjon og mekaniske deler

— Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler

— Bremsing

— Kommunikasjon

— Miljøforhold

— Beskyttelsessystem
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— Vedlikehold

Disse overskriftene dekker følgende grunnleggende parametrer:

Konstruksjon og mekaniske deler

Grensesnitt (f.eks. kopling) mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

Sikker på- og avstigning for rullende materiell

Kjøretøykonstruksjonens styrke

Sikring av gods

Lukking og låsing av dører

Merking av godsvogner

Farlig gods

Samspill	mellom	kjøretøy	og	spor	samt	lasteprofiler

Kinematisk lasteprofil

Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning

Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken

Kjøretøyets dynamiske egenskaper

Trykkrefter i lengderetningen

Bremsing

Bremsevirkning

Kommunikasjon

Kjøretøyets evne til å overføre informasjon til et annet kjøretøy

Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy

Miljøforhold

Miljøforhold

Aerodynamiske virkninger

Sidevind

Beskyttelsessystem

Nødtiltak

Brannsikring

Elektrisk beskyttelse

Vedlikehold

Vedlikeholdsplan

Avsnittet «Generelt» innleder hvert nummer for hver grunnleggende parameter.

Numrene nedenfor gir nærmere beskrivelser av de vilkårene som skal oppfylles for at kravene under 
«Generelt» kan oppfylles.
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4.2.2.  KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER:

4.2.2.1.  Grensesnitt (f.eks. kopling) mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

4.2.2.1.1.  Allment

Godsvognene skal ha fjærende støtdempere og draginnretninger i begge ender.

Vognsett som aldri deles opp under drift, anses som én enkelt godsvogn med hensyn til dette kravet. 
Grensesnittene mellom disse godsvognene skal omfatte et fjærende koplingssystem som kan motstå 
kreftene som følger av de tilsiktede driftsforholdene.

Tog som aldri deles opp under drift, anses som én enkelt godsvogn med hensyn til dette kravet. De skal 
også omfatte et fjærende koplingssystem som nevnt ovenfor. Dersom de ikke har en standard skruekopling 
og buffere, skal det kunne monteres en nødkopling i begge ender.

4.2.2.1.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.2.1.2.1. Buffere

Dersom det er montert buffere, skal det være montert to identiske buffere i enden av en godsvogn. Disse 
bufferne skal kunne trykkes sammen. Høyden til støtdemperens midtlinje skal være på mellom 940 mm og 
1 065 mm over skinnenivå under alle lasteforhold.

Standardavstanden mellom buffernes midtlinje skal nominelt være 1 750 mm symmetrisk om godsvognens 
midtlinje.

Bufferne skal være så store at det ikke er mulig for kjøretøyene å låse dem i vannrette kurver og s-kurver. 
De skal minst overlappe med 50 mm.

TSI-en for infrastruktur angir den minste kurveradius og s-kurve-egenskapene.

Godsvogner utstyrt med buffere med en slaglengde på over 105 mm skal alltid ha fire identiske buffere 
(elastiske systemer, slaglengde) som har samme konstruksjonsmessige egenskaper.

Dersom utskiftbare buffere kreves, skal det være følgende frie område på bufferbjelken for støtteplaten: 
Bufferen skal være festet til godsvognens bufferbjelke ved hjelp av fire M24 Ø låste fester av en kvalitet 
som gir en strekkgrense på minst 640 N/mm2 (se figur A1 i vedlegg A).

— Bufferegenskaper

Bufferne skal ha en slaglengde på minst 105 mm 0
–5 mm og en dynamisk energiabsorpsjonskapasitet 

på minst 30 kJ.

Bufferskivene skal være konvekse, og krumningsradien på den kuleformede arbeidsflaten skal være 
2 750 mm ± 50 mm.

Bufferskivenes minste høyde skal være 340 mm og sitte symmetrisk i forhold til bufferens lengdeakse.

Bufferne skal ha et identifikasjonsmerke. Identifikasjonsmerket skal minst inneholde bufferens 
slaglengde i mm og en verdi for bufferens energiabsorpsjonskapasitet.

4.2.2.1.2.2. Draginnretning

Standard draginnretning mellom kjøretøyene skal være ikke-gjennomgående og bestå av en skruekopling 
som er permanent festet til kroken, en dragkrok og en trekkstang med et elastisk system.

Høyden på dragkrokens midtlinje skal være mellom 920 mm og 1 045 mm over skinnenivå under alle 
lasteforhold.
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Hver vognende skal ha en innretning til å støtte en kopling når den ikke er i bruk. Ingen del av 
koplingsenheten skal være mindre enn 140 mm over skinnenivå når dens midtlinje er i laveste tillatte 
posisjon som følge av slitasje og fjærvandring.

— Draginnretningens egenskaper

Draginnretningens elastiske system skal ha en statisk absorpsjonskapasitet på minst 8 kJ.

Dragkroken og trekkstangen skal kunne tåle en kraft på 1 000 kN uten å brekke.

Skruekoplingen skal kunne tåle en kraft på 850 kN uten å brekke. Skruekoplingens bruddstyrke skal 
være lavere enn bruddstyrken til andre deler av draginnretningen.

Skruekoplingen skal være konstruert slik at togets interne krefter ikke utilsiktet kan få koplingen til å 
skru seg selv løs.

Skruekoplingens vekt skal ikke overstige 36 kg.

Når det gjelder dimensjonene på skruekoplingene og dragkrokene, se figur A6 i vedlegg A, skal de 
være som vist i figur A2 og A3 i vedlegg A. Skruekoplingens lengde målt fra koplingsboltens innside 
til trekkbommens senterlinje skal være:

— 986 mm +10
-5 mm med fullstendig utskrudd kopling,

— 750 mm ± 10 mm med fullstendig iskrudd kopling.

4.2.2.1.2.3. Samspill mellom draginnretninger‑ og støtdempere

Buffere og draginnretninger skal konstrueres med egenskaper som muliggjør sikker kjøring i kurver på 
spor med en radius på 150 m.

To godsvogner med boggier som er koplet sammen på et rett spor, og der bufferne berører hverandre, skal 
ikke utvikle trykkrefter som overstiger 250 kN på en kurve med 150 m radius.

Det er ikke spesifisert noe krav for toakslede godsvogner.

— Egenskaper hos draginnretninger og støtdempere

Avstanden mellom åpningen på dragkrokens forkant og forkanten til de helt utstrakte bufferne skal 
være 355 mm + 45/-20 mm når de er nye, som vist i vedlegg A figur A4.

4.2.2.2. Sikker på- og avstigning for rullende materiell

Kjøretøyene skal være konstruert slik at personalet ikke utsettes for unødvendig fare ved tilkopling og 
frakopling. Dersom skruekoplinger og sidebuffere brukes, skal de nødvendige områdene som er vist i 
figur A5 i vedlegg A, være frie for faste deler. Tilkoplingskabler og bøyelige slanger kan befinne seg 
innenfor dette området. Det skal ikke være noen innretninger under bufferne som hindrer adgang til 
området.

Klaringen over dragkroken er vist i figur A7 i vedlegg A.

Dersom det er montert en kombinasjon av automatisk kopling og skruekopling, kan koplingshodet trenge 
inn i det frie koplingsrommet på venstre side (som vist i figur A5 i vedlegg A) når det er anbrakt og 
skruekoplingen er i bruk.

Det skal være en håndlist under hver buffer. Håndlistene skal kunne tåle de belastningene som påføres av 
sporskifterne når de beveger seg i området mellom bufferne.

På godsvognens ender skal det ikke finnes noen faste deler innenfor en avstand på 40 mm i et vertikalplan 
fra enden av de fullstendig sammentrykte bufferne.

Med unntak av vogner som brukes bare i fast sammensatte tog, skal det være minst ett trinn og én håndlist 
til sporskifterne på hver side av vognen. Det skal være tilstrekkelig plass over og rundt trinnene til at 
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sporskifterens sikkerhet ivaretas. Trinn og håndlister skal være konstruert for å tåle de belastningene som 
påføres av sporskifteren. Trinnene skal være minst 150 mm fra et vertikalplan i enden av de fullstendig 
sammentrykte bufferne (se figur A5 i vedlegg A). Trinn og områder som gir adgang til drift, lasting og 
lossing, skal være sklisikre (se vedlegg EE).

I hver ende av en vogn som kan danne enden av et tog, skal det være innretninger for påmontering av lykt 
for baklys. Trinn og håndlister skal finnes der det er nødvendig for å sikre lett adgang.

Håndlist og trinn skal inspiseres i normale vedlikeholdsperioder, og de skal utbedres dersom det oppdages 
tegn på vesentlig skade, sprekker eller korrosjon.

4.2.2.3. Kjøretøykonstruksjonens styrke og sikring av gods

4.2.2.3.1.  Allment

Godsvognens strukturelle konstruksjon skal være i samsvar med kravene i avsnitt 3 i EN 12663, og 
konstruksjonen skal oppfylle kriteriene i nr 3.4-3.6 i nevnte standard.

I tillegg til nevnte kriterier er det tillatt å ta hensyn til materialenes bruddforlengelse ved valg av 
sikkerhetsfaktor definert i nr. 3.4.2 i EN 12663. I vedlegg ZZ angis det hvordan sikkerhetsfaktoren og 
tillatt spenning skal fastsettes.

Ved vurdering av utmattingsfasthet er det viktig å sikre at belastningstilfellene er representative for 
beregnet bruk og uttrykkes i samsvar med vedtatt konstruksjonsstandard. Alle relevante retningslinjer for 
tolkning av valgt konstruksjonsstandard skal vedlegges.

Tillatte spenninger for materialene som er brukt i godsvognenes konstruksjon, skal bestemmes i samsvar 
med avsnitt 5 i EN 12663.

Vognkonstruksjonen skal inspiseres i normale vedlikeholdsperioder, og skal utbedres dersom det oppdages 
tegn på vesentlig skade, sprekker eller korrosjon.

I dette avsnitt defineres strukturelle minstekrav til vognkonstruksjonen samt grensesnitt til utstyr og 
nyttelast.

Disse kravene omfatter følgende:

— Ekstraordinære belastninger:

— belastninger i lengderetningen,

— største loddrette belastning,

— belastningskombinasjoner,

— løfting og heving,

— innfesting av utstyr (herunder vognkasse/boggi),

— andre ekstraordinære belastninger.

— Bruksbelastninger (utmatting):

— kilder til belastning,

— nyttelastspektrum,

— belastning forårsaket av sporene,

— trekkraft og bremsing,
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— aerodynamisk belastning,

— utmattingsbelastninger ved grensesnittene,

— forbindelse vognkasse/boggi,

— innfesting av utstyr,

— koplingsbelastninger,

— kombinasjoner av utmattingsbelastninger.

— Kjøretøykonstruksjonens stivhet:

— utbøyning,

— vibrasjonsmåte,

— torsjonsstivhet,

— utstyr.

— Sikring av gods

Det skal treffes tiltak for å sikre at last eller deler av last ikke faller av godsvognen under drift.

Denne TSI-en inneholder ikke krav til festesystemer eller -innretninger som tapper eller sikkerhetsringer.

4.2.2.3.2. Ekstraordinære belastninger

4.2.2.3.2.1. Belastninger i lengderetningen

Det gjelder forskjellige verdier for forskjellige typer godsvogner som angitt i EN 12663:

F-I: Godsvogner som kan skiftes uten begrensning
F-II: Godsvogner som er utelukket fra fallskifting eller løs skifting

De grunnleggende konstruksjonskravene forutsetter at godsvognene i nevnte kategorier er utstyrt med 
buffere og koplinger som egner seg til disse operasjonene.

Konstruksjonen skal oppfylle kravene i nr. 3.4 i EN 12663 i samtlige ekstraordinære belastningstilfeller.

Vognkassene skal oppfylle de kravene til styrke i lengderetningen som er angitt i tabell 1, 2, 3 og 4 i 
EN 12663 der det er relevant, dersom belastningsbanene finnes.

MERKNAD 1 En kraft som påføres den ene enden av vognkassen, skal medføre en reaksjon ved 
tilsvarende posisjon i motsatt ende.

MERKNAD 2 Det skal påføres krefter vannrett på monteringsstrukturen, fordelt likt på aksen på hver 
side av bufferplasseringen eller på koplingsaksen.

MERKNAD 3 Dersom det ikke skal utføres en påløpsprøving (se vedlegg Z), skal det 
brukes beregninger som viser at vognkonstruksjonen tåler høyeste forventede 
bufferbelastninger under drift.

4.2.2.3.2.2. Største loddrette belastning

Vognkassen skal oppfylle kravene i tabell 8 i EN 12663, som er endret som angitt i merknad 1 nedenfor.

Vognkassen skal også være konstruert for å bære den største belastningen den kan bli utsatt for som følge 
av laste- og lossemetoden. Belastningen kan defineres enten som krefter eller i form av akselerasjoner 
som virker på vognkassens tilførte masse, og på vognkassens masse pluss eventuell eksisterende nyttelast. 
Konstruksjonstilfellene skal representere de mest ugunstige tilfellene som operatøren ønsker å ta i 
betraktning i forbindelse med bruk av godsvognen (herunder forutsigbart misbruk).
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MERKNAD 1: Faktor 1,3 skal brukes i stedet for 1,95 som angitt i tabell 8 i EN 12663, og merknad 
«a» får ikke anvendelse.

MERKNAD 2: Belastningene kan fordeles jevnt på hele den lastbærende overflaten, over et begrenset 
område eller på diskrete posisjoner. Konstruksjonstilfellet/-ene skal bygge på de mest 
krevende anvendelsene.

MERKNAD 3: Dersom det er meningen at kjøretøyer med hjul (herunder gaffeltrucker osv.) skal 
bevege seg over godsvognens gulv, skal konstruksjonen ta hensyn til den største lokale 
punktbelastningen ved slike bevegelser.

4.2.2.3.2.3. Belastningskombinasjoner

Konstruksjonen skal også oppfylle kravene i nr. 3.4 i EN 12663 når den er utsatt for de mest ugunstige 
belastningskombinasjonene angitt i nr. 4.4 i EN 12663.

4.2.2.3.2.4. Løfting og heving

Vognkassen skal ha løftepunkter der hele godsvognen kan løftes eller heves på en sikker måte. Det skal 
også være mulig å løfte den ene enden av godsvognen (herunder løpeverket) mens den andre enden hviler 
på resten av løpeverket.

Belastningstilfellene angitt i nr. 4.3.2 i EN 12663 skal gjelde for løfting og heving i forbindelse med 
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

For løftetilfeller som bare gjelder berging etter avsporing eller en annen unormal hendelse, der permanent 
deformasjon av konstruksjonen er akseptabelt, er det tillatt å redusere belastningsfaktoren i tabell 9 og 10 
fra 1,1 til 1,0.

Dersom det blir brukt en faktor på 1,0 til en valideringsprøving, skal de målte spenningene ekstrapoleres 
for å påvise samsvar med en høyere faktor.

Løftingen skal foregå via særlige løftepunkter beregnet på dette. Løftepunktenes plassering skal fastsettes 
ut fra kundens driftskrav.

4.2.2.3.2.5. Innfesting av utstyr (herunder vognkasse/boggi)

Innfestingen av utstyr skal være konstruert enten

— for å bære belastningene angitt i tabell 12, 13 og 14 i nr. 4.5 i EN 12663

eller alternativt

— for å bli validert ved å gjennomgå en påløpsprøving som angitt i vedlegg Z.

4.2.2.3.2.6. Andre ekstraordinære belastninger

Belastningskravene for vognkassens konstruksjonsdeler, for eksempel side- og endeveggkonstruksjoner, 
dører, støttestolper og systemer for sikring av last, skal være konstruert for å bære de største belastningene 
som de kan bli utsatt for, ved utførelse av deres tenkte funksjon. Belastningstilfellene skal fastsettes ut fra 
prinsippene for konstruksjonsmessig utforming i EN 12663.

Vedlegg YY inneholder egnede konstruksjonskrav for vanlige typer godsvognkonstruksjoner som normalt 
er i drift. De skal likevel utelukkende brukes dersom det er relevant.

For nye vogntyper skal konstruktøren fastsette egnede belastningstilfeller som oppfyller bestemte krav ut 
fra prinsippene i EN 12663.

4.2.2.3.3. Bruksbelastninger (tretthet)

4.2.2.3.3.1.  Kilder til belastning

Alle kilder til syklisk belastning som kan forårsake tretthetsskade, skal identifiseres. I samsvar 
med nr. 4.6 i EN 12663 skal de kildene som er oppført i vedlegg N tas i betraktning, og måten de 
representeres og kombineres på, skal være i samsvar med beregnet bruk av godsvognen. Definisjonen av 
belastningstilfellene skal også være i samsvar med den konstruksjonsstandarden for materialtretthet som 
skal brukes, og som er angitt i nr. 5.2, og den valideringsmetoden som er angitt i nr. 6.3 i EN 12663. Dersom 
tretthetsbelastningstilfellene forekommer samtidig, skal det tas hensyn til dem på en måte som er i samsvar 
med belastningenes egenskaper og den typen konstruksjonsanalyse og tretthetskonstruksjonsstandard som 
anvendes.
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For de fleste konvensjonelle godsvognkonstruksjonene kan den belastningen som er angitt i tabell 16 
i EN 12663, betraktes som tilstrekkelig dekkende for den samlede kombinasjonen av sykluser for 
tretthetsbelastning.

Dersom det ikke finnes detaljerte opplysninger, skal vedlegg CC brukes for å fastsette hovedkildene til 
tretthetsbelastning.

4.2.2.3.3.2. Påvisning av tretthetsstyrke

I samsvar med nr. 5.2 i EN 12663 skal materialets atferd under tretthetsbelastning baseres på gjeldene 
europeiske standard, eller en alternativ kilde på samme nivå når slike kilder finnes. Godkjente 
konstruksjonsstandarder for materialtretthet er Eurocode 3 og Eurocode 9, samt den metoden som er angitt 
i vedlegg N.

4.2.2.3.4.  Kjøretøykonstruksjonens stivhet

4.2.2.3.4.1. Utbøyninger

Utbøyninger under belastninger eller belastningskombinasjoner skal ikke være av en slik art at godsvognen 
eller dens nyttelast overskrider tillatte bruksmessige begrensninger (se vedlegg C og vedlegg T).

Utbøyninger skal heller ikke nedsette funksjonaliteten til godsvognen som helhet eller til noen av de 
installerte komponentene eller systemene.

4.2.2.3.4.2. Vibrasjonsmåter

I konstruksjonsprosessen skal det tas hensyn til at vognkassens naturlige vibrasjonsmåter under alle 
belastningsforhold, herunder egenvekt, skal være tilstrekkelig atskilt eller på annen måte isolert fra 
opphengets frekvenser til at uønskede reaksjoner unngås ved alle driftshastigheter.

4.2.2.3.4.3. Torsjonsstivhet

Vognkassens torsjonsstivhet skal være i samsvar med opphengsegenskapene, slik at avsporingskriteriene 
oppnås under alle belastningsforhold, herunder egenvekt.

4.2.2.3.4.4. Utstyr

Utstyrets naturlige vibrasjonsmåter skal, når det er påmontert, være tilstrekkelig atskilt eller på annen 
måte isolert fra vognkassen eller opphengets frekvenser til at uønskede reaksjoner unngås ved alle 
driftshastigheter.

4.2.2.3.5. Sikring av gods

Vedlegg YY inneholder egnede konstruksjonskrav til vanlige konstruksjonstyper som normalt er i drift. De 
skal likevel utelukkende brukes dersom det er relevant.

4.2.2.4. Lukking og låsing av dører

Dører og luker på godsvogner skal konstrueres slik at de kan lukkes og låses. Det gjelder også når 
kjøretøyene inngår i et tog som er i bevegelse (med mindre dette er en del av lossingen av nyttelasten). Til 
dette formål skal det anvendes låseinnretninger som viser status (åpen/lukket), og de skal være synlige for 
et medlem av togbetjeningen som oppholder seg utenfor toget.

Låseinnretningene skal være konstruert slik at de ikke kan åpnes under kjøring. Lukke- og låsesystemer 
skal være konstruert slik at driftspersonalet ikke utsettes for unødvendig fare.

Det skal settes opp egnede og tydelige bruksanvisninger ved hver låseinnretning slik at de er synlige for 
togbetjeningen.

Låse- og lukkeinnretningene skal være konstruert for å tåle belastninger som skyldes nyttelasten under 
normale og regelmessige forhold, og når nyttelasten er blitt forskjøvet på en forutsigbar måte.

Lukke- og låseinnretningene skal være konstruert for å tåle belastningene som oppstår når kjøretøyene 
passerer andre tog under alle forhold, herunder i tunneler.

De kreftene som er nødvendige for å aktivere lukke- og låseinnretningene, skal være av en størrelsesorden 
som kan påføres av et medlem av togbetjeningen uten ekstra hjelpemidler. Unntak tillates når ekstra 
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verktøy stilles særskilt til rådighet, eller når det benyttes motordrevne systemer.

Lukke- og låseinnretningene skal inspiseres i normale vedlikeholdsperioder og utbedres dersom det 
påvises tegn på vesentlig skade eller funksjonsfeil.

4.2.2.5. Merking av godsvogner

Merking kreves på godsvogner for å

— identifisere hver enkelt godsvogn med et entydig nummer, som angitt i TSI-en for drift og  
trafikkstyring og registrert i registeret,

— gi nødvendige opplysninger for å lage togsammensetninger, herunder bremsemasse, lengden over 
bufferne, egenvekt, hastighets-/belastningstabell for forskjellige linjekategorier,

— identifisere driftsbegrensninger for personalet, herunder geografiske begrensninger, og 
skiftebegrensninger,

— gi relevante sikkerhetsopplysninger for personale som betjener godsvogner eller deltar i nøds-
situasjoner, herunder advarselsskilter for strømførende kjøreledninger og elektrisk utstyr, løfte-/
hevepunkter og kjøretøyspesifikke sikkerhetsforskrifter.

Disse merkingene er oppført i vedlegg B, om nødvendig med piktogrammer. Merkingene skal 
plasseres høyest mulig på godsvognen, opp til en høyde på 1 600 mm over skinnenivå. Fareskilter skal 
plasseres slik at de kan ses før toget kjører inn på det farlige området. Merkingene på godsvogner som 
ikke har loddrette sider +/- 10 grader, skal være festet på særlige paneler.

Merkinger kan lages ved hjelp av maling eller overføringsbilder.

Kravene til merking av farlig gods omfattes av direktiv 96/49/EF med gyldig vedlegg.

Dersom det forekommer endringer i en godsvogn som krever endringer i merkingen, skal slike 
endringer være i samsvar med endringene i data som er oppført i registeret over rullende materiell.

Merkinger skal rengjøres eller erstattes når det er nødvendig for at de fortsatt skal være leselige.

4.2.2.6.  Farlig gods

4.2.2.6.1.  Allment

Godsvogner som frakter farlig gods, skal oppfylle kravene i denne TSI-en og dessuten kravene i RID.

Videre utvikling på dette rettsområdet ledes av en internasjonal arbeidsgruppe (RID-komité) som består av 
representanter fra de regjeringene som er medlemmer av COTIF.

4.2.2.6.2. Regelverk som gjelder for rullende materiell til transport av farlig gods

Delsystemet «Rullende materiell» Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gjeldende 
versjon

Merking Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gjeldende 
versjon

Buffere Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gjeldende 
versjon

Gnistbeskyttelse Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gjeldende 
versjon
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Bruk av godsvogner til transport av farlig gods i 
lange tunneler

Blir undersøkt av arbeidsgrupper på oppdrag fra 
Europakommisjonen (AEIF og RID)

4.2.2.6.3. Ytterligere regelverk som gjelder for tanker

Tank Rådsdirektiv 1999/36/EF om transportabelt trykk-
utstyr (TPED) i gjeldende versjon

Prøving, inspeksjon og merking av tanker EN 12972 Tanker for transport av farlig gods – 
prøving, inspeksjon og merking av metalltanker fra 
april 2001

4.2.2.6.4. Vedlikeholdsregler

Vedlikehold av tank-/godsvogner skal være i samsvar med følgende europeiske standard og rådsdirektiv:

— Prøving og inspeksjon EN 12972 Tanker for transport av farlig gods – 
prøving, inspeksjon og merking av metalltanker fra 
april 2001

— Vedlikehold av tank med utstyr Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gjeldende 
versjon

— Gjensidige avtaler om tankinspektører Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg i gyldig 
versjon

4.2.3.  SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

4.2.3.1.  Kinematisk lasteprofil

I dette avsnittet defineres største tillatte utvendige dimensjoner for godsvogner for å sikre at de holder seg 
innenfor infrastrukturens lasteprofil. For at dette skal oppnås, tas det hensyn til vognens største mulige 
bevegelse, og dette kalles kinematisk rom.

Det kinematiske rommet for det rullende materiellet er definert ved en referanseprofil og dens tilhørende 
regler. Den oppnås ved anvendelse av reglene som angir reduksjonene i forhold til referanseprofilen, som 
de forskjellige delene av det rullende materiellet skal overholde.

Disse reduksjonene avhenger av

— det aktuelle rullende materiellets geometriske egenskaper,

— plasseringen av tverrsnittet i forhold til boggiens dreiepunkt eller akslene,

— høyden til det aktuelle punktet i forhold til kjøreflaten,

— konstruksjonsmessige toleranser,

— grense for tillatt slitasje,

— opphengets elastisitetsegenskaper.

Undersøkelsen av største tillatte konstruksjonsprofil tar hensyn til både sidebevegelser og loddrette 
bevegelser av det rullende materiellet, utarbeidet på grunnlag av kjøretøyets geometriske egenskaper og 
opphengsegenskaper under forskjellige belastningsforhold.

Konstruksjonsprofilen for det rullende materiellet som trafikkerer et gitt strekningsavsnitt, skal alltid 
og med en tilfredsstillende sikkerhetsmargin være mindre enn den minste konstruksjonsprofilen for den 
aktuelle jernbanelinjen.

En lasteprofil for rullende materiell består av to grunnleggende elementer: en referanseprofil og reglene 
for denne profilen. Det gjør det mulig å bestemme største tillatte dimensjoner for rullende materiell og 
plasseringen til faste strukturer på jernbanelinjen.
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For at en lasteprofil for rullende materiell skal kunne brukes, skal følgende tre deler av profilen angis:

— referanseprofilen,

— reglene for bestemmelse av største tillatte konstruksjonsprofil for godsvognene,

— reglene for bestemmelse av klaringer til strukturer og sporavstand.

Vedlegg C angir referanseprofilen og reglene for største tillatte konstruksjonsprofil for godsvognene.

Tilhørende regler for bestemmelse av klaringer for installering av strukturer omfattes av TSI-en for 
infrastruktur.

Alt utstyr og alle deler av godsvogner som gir opphav til tverrgående og loddrette forskyvninger, skal 
undersøkes med passende vedlikeholdsintervaller.

For å holde godsvognen innenfor den kinematiske profilen skal vedlikeholdsplanen omfatte inspeksjon av 
følgende elementer:

— hjulprofil og -slitasje,

— boggiramme,

— fjærer,

— sidekanter,

— kassestruktur,

— konstruksjonsmessige klaringer,

— grense for tillatt slitasje,

— opphengets elastisitetsegenskaper,

— slitasje på akselføring,

— elementer som påvirker kjøretøyets fleksibilitetskoeffisient,

— elementer som påvirker rullesenteret,

— innretninger som forårsaker bevegelser som påvirker lasteprofilen.

4.2.3.2.  Statisk aksellast og lineær belastning

Kjøretøyets aksellast og akselavstand definerer den loddrette kvasistatiske belastningen på sporet.

Belastningsgrensene for godsvogner tar hensyn til deres geometriske egenskaper, vekt per aksel og vekt 
per lineære meter.

De skal være i samsvar med klassifiseringen av jernbanelinjer eller strekningsavsnitt, kategori A, B1, B2, 
C2, C3, C4, D2, D3, D4 som definert i tabellen nedenfor.

Aksellast på over 22,5 tonn er ikke spesifisert i denne TSI-en; gjeldende nasjonale regler får fortsatt 
anvendelse på de jernbanelinjene som tåler denne høye aksellasten.

Klassifisering Masse per aksel = P

A B C D E F G

Masse per lengdeenhet = p 16 t 18 t 20 t 22,5 t 25,0 t 27,5 t 30 t

5,0 t/m A B1
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Klassifisering Masse per aksel = P

A B C D E F G

6,4 t/m B2 C2 D2

7,2 t/m C3 D3

8,0 t/m C4 D4 E4

8,8 t/m E5

10 t/m

p = masse per lengdeenhet, dvs. godsvognmasse pluss lastens masse, dividert med godsvognens lengde i 
meter, målt over bufferne som ikke er sammentrykt.

P = masse per aksel.

I tabell D.1 i vedlegg D finnes opplysninger om hvordan et tog som består av vogner med to toakslede 
boggier, skal brukes til å bestemme i hvilken kategori en jernbanelinje er klassifisert.

En jernbanelinje eller et strekningsavsnitt skal klassifiseres i en av disse kategoriene dersom den er i stand 
til å håndtere et ubegrenset antall godsvogner med de vektegenskapene som er vist i tabellen ovenfor.

Klassifisering i henhold til største tillatte masse per aksel P skal gjengis med store bokstaver (A, B, C, D, 
E, F, G), og klassifisering i henhold til største tillatte masse per lengdeenhet p skal gjengis med arabiske 
tall (1, 2, 3, 4, 5, 6), unntatt for kategori A.

Jernbanelinjer som er klassifisert som følger, er i stand til å håndtere de godsvognene som er oppført 
nedenfor:

— To- eller treakslede godsvogner og godsvogner med toakslede boggier der målene a og b er like store 
eller større enn de verdiene som er vist i tabell D.1 i vedlegg D, forutsatt at P og p ikke overstiger de 
verdiene som er vist i tabellen ovenfor.

— Godsvogner med to toakslede boggier der målene a og b er mindre enn de verdiene som er vist i 
tabell D.2 i vedlegg D, forutsatt at de har en redusert masse per aksel, Pr., som er i samsvar med de 
verdiene som er vist i tabell D.3 i vedlegg D i forhold til verdiene på målene a og b.

— Godsvogner med to boggier med tre eller fire aksler per boggi, forutsatt at de har en redusert masse 
per aksel, Pr, som er i samsvar med de verdiene som er vist i tabell D.4 og D.5 i vedlegg D i forhold 
til verdiene på målene a og b.

— Godsvogner med tre eller fire toakslede boggier, forutsatt at de har en redusert masse per aksel, Pr, 
som ikke overstiger de verdiene som er angitt i tabell D.6 i vedlegg D i forhold til sine geometriske 
egenskaper, og forutsatt at de også overholder de særlige reglene som gjelder for disse typer 
godsvogner.

MERKNAD: Som unntak kan grenseverdien for aksellast på 20 t overskrides med inntil 0,5 t per aksel 
på jernbanelinjer i kategori C for:

– lange toakslede godsvogner med 14,10 m < LOB (lengde over buffere) < 15,50 m for 
å få nyttelasten opp til 25 t,

– godsvogner beregnet på 22,5 t aksellast for å oppveie den ekstra egenvekten som 
oppstår når de gjøres egnet for slik aksellast.

Godsvogner som har uregelmessig akselavstand som ikke er i samsvar med nr. D.3, D.4, D.5 i 
vedlegg D, skal kontrolleres ytterligere gjennom beregninger for å sikre at det største bøyemomentet 
og forskyvningskreftene på en enkelt bjelke av en hvilken som helst spennvidde ikke overskrider de 
beregnede verdiene for de godsvognene som er angitt i nr. D.1 i vedlegg D. Dette gjelder for et ubegrenset 
antall godsvogner.

Den største nyttelasten som kan bæres av en godsvogn med henblikk på spor og konstruksjon, er den 
laveste verdien som oppnås ved følgende formler:

X = n × P - T

Y = L × p - T
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Z = n × Pr - T

der:

n: antall aksler på godsvognen
p: masse per lengdeenhet i t/m
L: lengde over buffere i m
T: godsvognens egenvekt i t, avrundet oppad til en desimal
P: masse per aksel i t
Pr: redusert masse per aksel i t

Den egenvekten som skal brukes i beregningen, er den gjennomsnittlige egenvekten som skal fastsettes for 
følgende grupper av godsvogner innenfor hver større produksjonsserie:

— godsvogner med trykkluftbremser,

— godsvogner med trykkluftbremser og en gangbro montert med en skruebrems.

Grensene for endringer av godsvogner som ikke krever ny godkjenning, er angitt i vedlegg II.

Nr. D.6 og D.7 i vedlegg D inneholder belastningsgrenser for toakslede godsvogner og den vanligste 
typen av godsvogner med to toakslede boggier (a = 1,80 m, b = 1,50 m (se definisjon i vedlegg D)), som 
framkommer gjennom sammenligninger.

Verdiene X, Y eller Z som velges på bakgrunn av sammenligningen, avrundes nedover til nærmeste 
halve tonn eller til nærmeste tidels tonn, idet hver oppdragsgiver fritt kan velge ett av disse alternativene 
avhengig av type godsvogn.

For isolerte godsvogner, kjølevogner eller mekanisk kjølte vogner, tankvogner og lukkede vogner til 
transport av gods i pulverform skal imidlertid verdiene X, Y eller Z avrundes nedover til nærmeste tidels 
tonn.

Den verdien som skal merkes på godsvognen, er ikke nødvendigvis den som er fastsatt ovenfor. Dersom 
det forekommer lavere belastningsgrenser som følge av godsvognens strukturelle egenskaper eller RID-
regler (nr. D.3 i vedlegg D til COTIF-avtalen), er det disse lavere verdiene som skal angis.

Minste belastning for hjulsats for følgende godsvogner:

Generelt med to aksler eller mer 5,0 t
Fireakslede godsvogner utstyrt med bremseklosser 4,0 t
Godsvogner med mer enn fire aksler og utstyrt med bremseklosser 3,5 t

Dersom infrastrukturregisteret tillater det (f.eks. særlig tilfelle «Rollende Landstrasse»)
Med åtte aksler 2,0 t
Med tolv aksler 1,3 t

4.2.3.3. Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken

4.2.3.3.1.  Elektrisk motstand:

Den elektriske motstanden i hver hjulsats målt på tvers av rulleflaten på de to hjulene, skal ikke overstige 
0,01 ohm for nye eller nymonterte hjulsatser som inneholder nye komponenter.

Disse motstandsmålingene skal utføres med en påtrykt spenning på 1,8-2,0 V likestrøm.

4.2.3.3.2. Varmgangsdeteksjon

Åpent punkt som skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

4.2.3.4.  Kjøretøyets dynamiske egenskaper

4.2.3.4.1.  Allment

Et kjøretøys dynamiske egenskaper har stor innvirkning på sikkerheten mot avsporing og kjørestabilitet. 
Kjøretøyets dynamiske egenskaper bestemmes på grunnlag av

— høyeste hastighet,
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— statiske sporegenskaper (trasé, sporvidde, overhøyde, skinnehelning, tilfeldige og periodiske 
uregelmessigheter på sporet),

— dynamiske sporegenskaper (vannrett og loddrett sporstivhet og spordemping),

— parametrer for kontakt mellom hjul og skinne (hjul- og skinneprofil, sporvidde)

— hjulskader (flater, manglende rundhet),

— vognkassens, boggienes og hjulsatsenes masse og treghet,

— kjøretøyopphengets egenskaper,

— fordeling av nyttelast.

For å ivareta sikkerhet og kjørestabilitet skal det utføres målinger under forskjellige driftsforhold eller 
sammenlignende undersøkelser med utprøvde konstruksjoner (f.eks. simulering/beregning) for å vurdere 
de dynamiske egenskapene.

Rullende materiell skal ha egenskaper som tillater stabil kjøring innenfor gjeldende fartsgrense.

4.2.3.4.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.3.4.2.1 Sikkerhet mot avsporing og kjørestabilitet

For å ivareta sikkerhet mot avsporing og kjørestabilitet skal kreftene mellom hjul og skinne begrenses. Det 
gjelder særlig tverrgående sporkrefter Y og loddrette krefter Q.

— Tverrgående sporkraft Y

For å hindre sporforskyvninger skal samvirkende rullende materiell oppfylle Prud’homme-kriteriene 
for største tverrgående kraft:

(ΣY)lim = α (10 + P/3), der α = 0,85 og P = høyeste statiske aksellast

eller

(H2m)lim ((H2m) er den flytende gjennomsnittsverdien av den tverrgående kraften i en aksel målt over 
2 m.)

Denne verdien vil bli fastsatt i TSI-en for infrastruktur.

I kurver er grensen for den kvasistatiske tverrgående kraften på det ytre hjulet

Yqst, lim

Denne verdien vil bli fastsatt i TSI-en for infrastruktur.

— Y/Q-krefter

For å begrense risikoen for hjulklatring på skinnen skal kvotienten til den tverrgående kraften Y og den 
loddrette belastningen Q på et hjul ikke overstige

(Y/Q)lim = 0,8 for store kurver R ≥ 250 m

(Y/Q)lim = 1,2 for små kurver R < 250 m

— Loddrett kraft

Den største dynamiske loddrette kraften som utøves på skinnen, er

Qmax

Denne verdien vil bli fastsatt i TSI-en for infrastruktur.
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I kurver er grensen for kvasistatisk loddrett kraft på det ytre hjulet

Qqst, lim

Denne verdien vil bli fastsatt i TSI-en for infrastruktur.

4.2.3.4.2.2. Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på skjeve spor

Godsvogner kan kjøre på skjeve spor dersom (Y/Q) ikke overstiger grensen angitt i nr. 4.2.3.4.2.1 i en 
kurve med en radius R = 150 m og for et gitt skjevt spor:

for en akselavstand på 1,3 m ≤ 2a*

— g lim= 7 ‰ for 2a+ <4m

— g lim = 20/2a+ + 2 for 2a+>4m

— g lim=20/2a*+2 for 2a*<20m

— g lim=3 ‰ for 2a*>20 m

Akselavstand 2a* representerer avstanden for toakslede godsvogner eller avstanden mellom dreiepunktene 
på en boggivogn. Akselavstanden 2a+ representerer akselavstanden for en boggi.

4.2.3.4.2.3. Vedlikeholdsregler

Følgende nøkkelparametrer som er avgjørende for sikkerhet og kjørestabilitet, skal vedlikeholdes i samsvar 
med vedlikeholdsplanen:

— opphengets egenskaper,

— forbindelser mellom vognkasse og boggi,

— hjulbaneprofil.

Høyeste og laveste tillatte dimensjoner for hjulsatser og hjul for standard sporvidde er angitt i vedlegg E.

Tilfeller med andre sporvidder finnes i avsnitt 7.

4.2.3.4.2.4. Oppheng

Godsvognenes oppheng skal være konstruert slik at de verdiene som er angitt i nr. 4.2.2.1.2.2 og 4.2.2.1.2.3, 
oppfyller vilkårene for «tom» og «lastet til belastningsgrensen». Beregningen av opphenget skal vise at 
opphenget ikke avbøyes maksimalt når godsvognene er fullastede, og når det tas hensyn til dynamiske 
påvirkninger.

4.2.3.5. Trykkrefter i lengderetningen

4.2.3.5.1.  Allment

Denne parameteren beskriver de største trykkreftene i lengderetningen som kan påføres på en godsvogn 
i samtrafikk eller et enkeltkjøretøy, eller en gruppe av spesialkoplede kjøretøyer i et togsett i samtrafikk 
under bremsing eller under en skyveoperasjon, uten risiko for avsporing.

Dersom en godsvogn utsettes for trykkrefter i lengderetningen, skal den fortsatt kunne kjøre trygt. For 
å ivareta sikkerhet mot avsporing skal godsvognen, eller systemet av sammenkoplede vogner, vurderes 
ved prøvinger, beregninger eller sammenligning med egenskapene til allerede godkjente (sertifiserte) 
godsvogner.

Kraften i lengderetningen som kan påføres et kjøretøy uten at den avsporer, skal være høyere enn en 
terskelverdi som avhenger av kjøretøyets konstruksjon (to aksler, boggivogn, fast gruppe av kjøretøyer, 
Combirail, Road-RailerTM osv.), utstyrt med UIC-kopling eller godkjent sentralkopling eller koplingsstang/
korte koplinger.

Vilkårene for å sertifisere godsvogner, faste grupper av godsvogner og koplede grupper av godsvogner er 
angitt i nr. 4.2.3.5.2.
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Vilkårene som påvirker den største trykkraften i lengderetningen som en godsvogn kan motstå uten 
avsporing, omfatter

— manglende overhøyde,

— bremseanlegg for tog og godsvogn,

— system av draginnretning og buffere på godsvogner eller særlig sammenkoplede vogngrupper,

— godsvognens konstruksjonsmessige egenskaper,

— jernbanelinjens egenskaper,

— lokomotivførerens håndtering av toget, særlig bremsing,

— parametrer for kontakt mellom hjul og skinne (hjul- og skinneprofil, sporvidde),

— fordeling av last på de enkelte godsvognene.

Trykkrefter i lengderetningen har stor innvirkning på sikkerheten mot avsporing for et kjøretøy. Det 
er derfor utført målinger under forskjellige driftsforhold for å finne akseptable grenser for trykkrefter 
i lengderetningen som et kjøretøy kan påføres uten risiko for avsporing. For å unngå prøvinger skal 
godsvognene ha samme egenskaper som godsvogner som allerede er blitt godkjent av nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter eller for deres regning, eller være bygd etter godkjente konstruksjonsmessige 
egenskaper for godsvogner og være utstyrt med godkjente komponenter som for eksempel sertifiserte 
boggier.

Referanseprøvingen er beskrevet i nr. 6.2. Erfaring med forskjellige typer godsvogner har ført til 
forskjellige metoder for godkjenning avhengig av faktorer som egenvekt, lengde, akselavstand, overheng, 
avstand mellom dreietapper osv.

4.2.3.5.2. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

Delsystemet skal kunne motstå trykkrefter i lengderetningen i toget uten avsporing eller skade på 
kjøretøyet. De avgjørende faktorene er særlig følgende:

— tverrgående hjul-/skinnekrefter -Y-,

— loddrette krefter -Q-,

— tverrgående krefter på akselkasser -Hij-,

— bremsekrefter (som følge av kontakt mellom hjul og skinne, dynamisk bremsing og forskjellige 
bremsegrupper for godsvogner og tog),

— diagonale og loddrette bufferkrefter,

— koplingskrefter ±Z,

— demping av buffer- og koplingskrefter,

— resultatet av koplingens stramhet,

— resultatet av koplingens slakkhet,

— støt som følge av langsgående bevegelser i togene og koplingens slakkhet,

— hjulløft,

— utbøyning av akselen.

Trykkrefter i lengderetningen (LCF) påvirkes av mange faktorer. De forskjellige faktorene er angitt i 
dokumentene for konstruksjons- og driftsforhold for godsvogner, der det skal sertifiseres godsvogner for 
normal trafikk på forskjellige jernbanelinjer og under forskjellige forhold.
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For å sertifisere godsvogner til blandet trafikk i det europeiske jernbanenettet er det utført prøvinger på 
særlige prøvingsspor og på tog i drift på forskjellige jernbanelinjer, for å sikre at godsvogner kan motstå en 
minste kraft i lengderetningen uten å spore av. Følgende definisjon er utarbeidet:

Godsvogner og vogngrupper (med koplingsstang/kort kopling mellom godsvognene) utstyrt med 
skruekoplinger og sidebuffere på ytterendene, skal motstå en minste kraft i lengderetningen, målt i 
referanseprøvingen under følgende forhold:

— 200 kN for toakslede godsvogner med UIC-kopling,

— 240 kN for godsvogner med toakslede boggier med UIC-kopling,

— 500 kN for godsvogner med alle typer sentralkoplinger og uten buffere.

For andre koplingssystemer er det ennå ikke definert grenseverdier.

Friksjonskoeffisienten for bufferskivene skal være slik at kravene i denne TSI-en oppfylles når det gjelder 
største tverrgående krefter.

Vedlikeholdsregler:

Dersom bufferskivene må smøres for å sikre den nødvendige friksjonskoeffisienten, skal vedlikeholdsplanen 
omfatte bestemmelser om vedlikehold av friksjonskoeffisienten på dette nivået.

4.2.4.  BREMSING

4.2.4.1.  Bremsevirkning

4.2.4.1.1.  Allment

Formålet med togets bremseanlegg er å sikre at togets hastighet kan reduseres, eller at toget kan stoppes 
innenfor grensen for tillatt stopplengde. De viktigste faktorene som påvirker bremseprosessen, er 
bremsekraft, togets vekt, hastighet, tillatt stopplengde, adhesjon og fall.

Et togs eller et kjøretøys bremsevirkning er resultatet av tilgjengelig bremsekraft til bremsing av toget 
innenfor definerte grenser og alle faktorer i forbindelse med energikonvertering og -absorpsjon, herunder 
togets motstand. Enkeltkjøretøyers bremsevirkning er definert slik at togets samlede bremsevirkning kan 
utledes.

Kjøretøyene skal være utstyrt med gjennomgående automatisk brems.

En brems er gjennomgående dersom den gjør det mulig å overføre signaler og energi fra den sentrale 
styreenheten til hele toget.

En gjennomgående brems er automatisk dersom den aktiveres i hele toget umiddelbart ved ethvert utilsiktet 
brudd i togkontrolledningen, f.eks. bremseledning.

Dersom det ikke er mulig å fastslå bremsens tilstand, skal det finnes en indikator som viser dette på begge 
sider av kjøretøyet.

Lagringen av bremseenergi (f.eks. forsyningstanker med indirekte pneumatisk luftbremseanlegg, 
bremseledningsluft) og bremseenergien brukt til å bygge opp bremsekraften (f.eks. luft fra bremsesylindrer 
i et indirekte pneumatisk luftbremseanlegg) skal brukes bare til bremsing.

4.2.4.1.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.4.1.2.1. Togkontrolledning

Minste signalspredningshastighet for bremsesignalet er 250 m/s.

4.2.4.1.2.2  Bremsevirkningselementer

For bremsevirkningen tas det hensyn til gjennomsnittlig aktiveringstid, umiddelbar retardasjon, masse og 
utgangshastighet. Bremsevirkningen fastsettes både ved retardasjonsprofiler og bremseprosent.
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Retardasjonsprofil

Retardasjonsprofilen beskriver den beregnede umiddelbare retardasjonen til kjøretøyet (på kjøretøynivå) 
eller toget (på tognivå) under normale forhold.

Kunnskap om enkelte kjøretøyers retardasjonsprofiler gjør det mulig å beregne hele togets retardasjonsprofil.

Retardasjonsprofilen omfatter virkningen av

a)  reaksjonstiden mellom bremsebehovet og full bremsekraft.

Te er tilsvarende oppbygningstid og er definert som:

Te = t1 + (t2/2)

For trykkluftbremser svarer avslutningen av tiden t2 til 95 % av oppnådd bremsesylindertrykk,

b)  tilsvarende funksjon (retardasjon = F(hastighet)) definert som en rekke avsnitt med konstant 
retardasjon.

Merk: a angir umiddelbar retardasjon og V umiddelbar hastighet
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Bremseprosent

Bremseprosenten (lambda) er summen av bremsemassene dividert med summen av kjøretøymassene.

Metoden for å bestemme bremsemasse/bremseprosent skal fortsatt kunne brukes ved siden av metoden 
med retardasjonsprofiler, og produsenten skal opplyse om disse verdiene. Disse opplysningene kreves for 
registrering i registeret over rullende materiell.

Bremsekraften for et enkeltkjøretøy skal bestemmes ved nødbremsing for hver bremsemåte (f.eks. G, P, 
R, P + Ep) som foreligger for kjøretøyet, og under flere belastningsforhold, herunder minst egenvekt og 
fullastet.

G-bremsing: Bremsemåte benyttet for godstog med angitt aktiverings- og løsetid for brems.

P-bremsing: Bremsemåte for godstog med angitt aktiverings- og løsetid for brems, samt angitt 
bremseprosent.

R-bremsing: Bremsemåte for passasjertog og hurtige godstog med angitt aktiverings- og løsetid for brems 
som P-bremsing, samt angitt minste bremseprosent.

Ep-brems (indirekte elektrotrykkluftbrems): hjelp til indirekte luftbrems som bruker en elektrisk 
kommando på toget og elektrotrykkluftventiler på vognen, og dermed starter raskere og mindre støtvis enn 
vanlige trykkluftbremser.

Nødbremsing: Nødbremsing er en bremsekommando som stopper toget for å sikre angitt sikkerhetsnivå 
uten forringelse av bremseanlegget.
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Denne tabellen bygger på en referansehastighet på 100 km/t og en aksellast på 22,5 t, og 120 km/t med 
en aksellast på 22,5 t. Høyere aksellast kan godtas under bestemte driftsforhold i samsvar med nasjonale 
regler. Største tillatte aksellast skal være i samsvar med infrastrukturkravene.

Dersom en godsvogn er utstyrt med glidevern, skal ovennevnte yteevne oppnås uten å aktivere glidevernet 
og i samsvar med vilkårene i vedlegg S.

Andre bremsemåter (f.eks. R-bremsing) er tillatt i henhold til de nasjonale reglene og den obligatoriske 
anvendelsen av glidevern som angitt i nr. 4.2.4.1.2.6.

Bremseakselerator

Dersom bremseakseleratoren er montert separat på godsvognen, skal den kunne isoleres fra 
bremseledningen ved hjelp av en særskilt innretning. Godsvognen skal tydelig merkes for å angi at denne 
isoleringsinnretningen finnes, alternativt skal innretningen sikres i «åpen» stilling med en forsegling.

4.2.4.1.2.3. Mekaniske komponenter

Bremsedelene skal være montert slik at de ikke kan fjernes helt eller delvis.

— Bremseetterstiller

Det skal finnes en innretning som automatisk opprettholder den konstruksjonsmessige klaringen 
mellom friksjonsflatene.

Det skal være minst 15 mm klaring mellom bremseetterstillerens ramme og andre komponenter.

Det skal treffes tiltak slik at den nødvendige klaringen for bremseetterstillerens ender og tilkoplinger 
alltid skal kunne opprettholdes.

Bremseetterstilleren inni en boggi har ikke noen særskilt ramme. For alle forhold som den er konstruert 
for, skal minste nødvendige klaring mellom bremseetterstilleren og andre deler sikres mot å komme i 
kontakt. Dersom det kreves mindre klaring, skal det påvises hvorfor kontakt ikke kommer til oppstå.

— Pneumatisk halvkopling

Åpningen på koplingshodet til den automatiske trykkluftbremsen skal vende mot venstre side sett fra 
kjøretøyets ende. Åpningen på koplingshodet til hovedbeholderen skal vende mot høyre side sett fra 
kjøretøyets ende.

Kjøretøyene skal være utstyrt med innretninger som gjør det mulig med oppheng av ubrukte koplinger 
minst 140 mm over skinnenivå for å hindre skader, og i den grad det er mulig, at det kommer 
fremmedlegemer inn i den innvendige koplingen.

4.2.4.1.2.4. Energilagring

Energilagringen skal være tilstrekkelig til under en nødbremsing ved høyeste hastighet og uansett 
kjøretøyets belastningstilstand å oppnå størst mulig bremsekraft uten ytterligere energitilførsel (f.eks. 
for indirekte komprimert luftbremseanlegg: bremseledning uten etterfylling av hovedbeholderledning). 
Dersom et kjøretøy er utstyrt med glidevern, gjelder nevnte vilkår når glidevernet er i full drift (f.eks. 
glidevernets luftforbruk).

4.2.4.1.2.5. Grenseverdier for energi

Bremseanlegget skal være konstruert slik at det er mulig for kjøretøyet å trafikkere alle eksisterende 
jernbanelinjer i hele det europeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Bremseanlegget skal stoppe det lastede kjøretøyet og opprettholde kjøretøyets hastighet uten termisk eller 
mekanisk skade under følgende forhold:

1. To påfølgende nødbremsinger fra høyeste hastighet på rett og flatt spor, med minst mulig vind og med 
tørre skinner.
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2. Opprettholde en hastighet på 80 km/t i en skråning med et gjennomsnittlig fall på 21 ‰ og en lengde 
på 46 km (sørskråningen på St. Gotthard-banen mellom Airolo og Biasca er referansehellingen).

4.2.4.1.2.6. Glidevern

Glidevern er et system beregnet på å gjøre best mulig bruk av tilgjengelig adhesjon ved en kontrollert 
reduksjon og gjenopprettelse av bremsekraften for å hindre at hjulsatsene låser seg og glir ukontrollert, 
for på den måten å optimalisere stopplengden. Glidevernet skal ikke endre bremsenes funksjonelle 
egenskaper. Kjøretøyets luftutstyr skal være dimensjonert slik at glidevernets luftforbruk ikke nedsetter 
trykkluftbremsens yteevne. Under konstruksjonen av glidevernet skal det tas hensyn til at glidevernet ikke 
skal ha negativ innvirkning på kjøretøyets bestanddeler (bremseanlegg, hjulets rulleflate, akselkasse osv).

Følgende typer godsvogner skal være utstyrt med glidevern:

a)  Godsvogner som er utstyrt med bremseklosser laget av støpejern eller sintret materiale, der den 
høyeste gjennomsnittlige utnyttelsen av adhesjonen (δ) er over 12 % (lambda ≥ 135 %). Høyeste 
gjennomsnittlige utnyttelse av adhesjon vises ved beregning av høyeste gjennomsnittlige adhesjon 
(δ) fra individuelle stopplengder oppnådd fra et mulig intervall av kjøretøymasser. δ henger derfor 
sammen med de målte stopplengdene som er nødvendige for å bestemme bremsevirkningen (δ = f(V, 
Te, stopplengde)).

b)  Godsvogner som er utstyrt bare med skivebremser, der den best mulige utnyttelsen av adhesjonen (se 
ovenfor for definisjon av best mulig utnyttelse av adhesjon (δ)) er større enn 11 % og mindre enn 12 
% (125 < lambda ≤ 135 %).

c)  Godsvogner med en høyeste driftshastighet på ≥ 160 km/t.

4.2.4.1.2.7. Lufttilførsel

Godsvogner skal være konstruert slik at de kan virke med trykkluft som minst tilsvarer klasse 4.4.5 som 
definert ved ISO 8573-1.

4.2.4.1.2.8. Parkeringsbrems

En parkeringsbrems er en brems som brukes til å hindre parkert rullende materiell i å bevege seg under 
bestemte forhold, der det tas hensyn til sted, vind, fall og det rullende materiellets lastetilstand, til den blir 
frigjort med hensikt.

Parkeringsbrems er ikke obligatorisk utstyr i alle godsvogner. Driftsregler som tar hensyn til at ikke alle 
godsvogner i et tog er utstyrt med disse bremsene, er beskrevet i TSI-en for drift og trafikkstyring.

Dersom godsvognen er utstyrt med en parkeringsbrems, skal den oppfylle følgende krav:

Aktivering av parkeringsbremsen skal ha en annen energikilde enn den automatiske drifts-/nødbremsen.

Parkeringsbremsen skal virke på minst halvparten av hjulsatsene, og minst to hjulsatser per godsvogn.

Dersom det ikke er mulig å fastslå tilstanden til en parkeringsbrems, skal det finnes en indikator som viser 
tilstanden, på begge sider av kjøretøyets utside.

Det skal være adgang til og mulighet for betjening av godsvognens parkeringsbrems fra bakken eller på 
kjøretøyet. Håndtak eller håndhjul skal brukes til å betjene parkeringsbremsen, men bare håndhjul kan 
brukes til bremser som betjenes fra bakken. Parkeringsbremser som er tilgjengelige fra bakken, skal være 
tilgjengelige på begge sider av kjøretøyet. Håndtak eller håndhjul skal virke på bremsene når de dreies 
med klokken.

Dersom parkeringsbremsens betjeningshåndtak befinner seg inni et kjøretøy, skal de være tilgjengelige 
fra begge sider av kjøretøyet. Dersom parkeringsbremsen kan kombineres med andre bremseaktiveringer 
under kjøring eller statisk, skal vognutstyret kunne motstå de påførte belastningene i hele kjøretøyets 
levetid.

Det skal være mulig å slippe opp parkeringsbremsen manuelt i en nødssituasjon ved stillstand.

Parkeringsbremsen skal oppfylle kravene i tabellen nedenfor.
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Godsvogn som ikke er nevnt nedenfor Minst 20 % av en vognpark skal ha en 
parkeringsbrems som kan betjenes fra godsvognen 
(plattform eller gangbro) eller fra bakken

Godsvogner bygd særlig for transport av last 
som krever forholdsregler som følger og/eller er i 
samsvar med rådsdirektiv 96/49/EF (RID):

Dyr; skjør last; komprimert eller flytende gass, 
materialer som avgir brennbare gasser i kontakt med 
vann og antennes, syrer, etsende eller brennbare 
væsker, last som er selvantennende, lettantennelig 
eller eksplosiv

Én per godsvogn, betjent fra kjøretøyet (plattform 
eller gangbro)

Godsvogner med særskilte innretninger for 
håndtering av last som må behandles varsomt, dvs. 
vogner med glassbeholdere, tønner eller fat, tanker 
av aluminium, tanker kledd med ebonitt eller emalje, 
kranvogner (og/eller i samsvar med rådsdirektiv 
96/49/EF (RID))

Én per godsvogn, betjent fra godsvognen (plattform 
eller gangbro)

Godsvogner med et overbygg særlig bygd for 
transport av veigående kjøretøyer, herunder 
flerdekksvogner for transport av biler

Én per godsvogn, betjent fra godsvognen 
(plattform eller gangbro), og 20 % av disse med 
parkeringsbrems også betjent fra vogngulvet

Godsvogner for transport av demonterbare flak til 
vannrett omlasting

Én per godsvogn, betjent fra bakken

Godsvogner som består av flere permanent 
sammenkoplede enheter

Minst to aksler (på én enhet)

Parkeringsbremsen skal være konstruert slik at fullastede godsvogner kan stå stille i et fall på 4,0 % med 
adhesjon som ikke overstiger 0,15 uten vind.

4.2.5.  KOMMUNIKASJON

4.2.5.1.  Kjøretøyets evne til å overføre informasjon til et annet kjøretøy

Denne parameteren gjelder ennå ikke for godsvogner.

4.2.5.2.  Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy

4.2.5.2.1.  Allment

Bruk av elektroniske identifikasjonsbrikker er ikke obligatorisk. Dersom en godsvogn er utstyrt med 
innretninger for radioidentifikasjon (RFID-brikke), gjelder spesifikasjon nedenfor.

4.2.5.2.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

To «passive» brikker skal monteres, én på hver side av vognen i områdene angitt i figur F.1 i vedlegg F, slik 
at godsvognens entydige identifikasjonsnummer kan leses av en innretning som befinner seg ved sporet 
(RFID-leser).

Dersom innretninger ved sporet (RFID-lesere) er tilgjengelige, skal de kunne dekode brikker som passerer 
i en hastighet på inntil 30 km/t og gjøre denne dekodede informasjonen tilgjengelig for et bakkebasert 
dataoverføringssystem.

Typiske installeringsbegrensninger er angitt i figur F.2 i vedlegg F, der leserposisjonen er angitt med en 
kjegle.

Det fysiske samspillet mellom leseren og brikken, protokollene og kommandoene samt omfordelingssystemet 
for kollisjon skal være i samsvar med ISO 18000-6 type A.

Når RFID-lesere er montert, skal de være plassert ved inn- og utkjørsler på steder der togsammensetningen 
kan bli endret.
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RFID-leseren skal minst levere følgende til grensesnittet for ethvert dataoverføringssystem:

— entydig identifikasjon av RFID-leseren blant dem som kan være installert på samme sted, for å 
identifisere sporet som overvåkes,

— entydig identifikasjon av hver godsvogn som passerer,

— klokkeslett og dato for hver godsvogn som passerer.

Opplysninger om klokkeslett og dato skal være tilstrekkelig nøyaktige til at et databehandlingssystem kan 
identifisere den faktiske fysiske togsammensetningen.

4.2.5.2.3.  Vedlikeholdsregler

Inspeksjoner i samsvar med vedlikeholdsplanen skal omfatte:

— forekomst av brikker,

— korrekt reaksjon,

— prosesser som sikrer at brikkene ikke forringes under vedlikeholdet.

4.2.6.  MILJØFORHOLD

4.2.6.1.  Miljøforhold

4.2.6.1.1.  Allment

Når det rullende materiellet og utstyret om bord konstrueres, skal det tas hensyn til at dette rullende 
materiellet skal kunne settes i drift og virke normalt under de forholdene og i de klimasonene som utstyret 
er beregnet på, og der det er sannsynlig at det kan bli brukt, slik det er angitt i denne TSI-en.

Miljøforholdene uttrykkes i temperaturklasser osv., og gir dermed operatøren muligheten til å velge et 
kjøretøy som er egnet til bruk i hele Europa, eller som har begrenset anvendelse.

«Infrastrukturregisteret» vil angi rammene for de miljøforholdene som kan forekomme på de enkelte 
jernbanelinjene. Samme rammer vil bli brukt som hjelp til henvisning til driftsregler.

De angitte grensene er de grensene som har lav sannsynlighet for å bli overskredet. Alle angitte verdier 
er de høyeste verdiene eller grenseverdier. Disse verdiene kan nås, men forekommer ikke permanent. 
Avhengig av situasjonen kan hyppigheten variere i et gitt tidsrom.

4.2.6.1.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.6.1.2.1. Høyde

Godsvognene skal yte som angitt ved alle høyder opp til 2 000 m.

4.2.6.1.2.2. Temperatur

Alle godsvogner beregnet på internasjonal trafikk skal minst oppfylle kravene for temperaturklassen TRIV.

Klassen TRIV er identisk med temperaturnivået fastsatt for alle godsvogner som overholder RIV-reglene, 
som fantes før gjennomføringen av denne TSI-en. Konstruksjonsnivået for klasse TRIV er angitt i vedlegg O.
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Foruten klassen for konstruksjonsnivå TRIV finnes de utvendige temperaturklassene Ts og Tn.

Klasser Klasser av konstruksjonsnivåer

TRIV Delsystemer og komponenter har forskjellige temperaturkrav. 
Nærmere opplysninger er gitt i vedlegg O.

Lufttemperaturintervall utenfor vognen [ oC]:

Tn -40 + 35

Ts -25 + 45

En TRIV-godsvogn kan anvendes til

— permanent bruk på Ts-linjer,

— permanent bruk på Tn-linjer i den delen av året når temperaturen forventes å være høyere enn -25 °C,

— ikke-permanent bruk på Tn-linjer i den delen av året når temperaturen forventes å være lavere enn 
-25 °C.

Merk: Oppdragsgiveren kan bestemme godsvognens ytterligere temperaturområde ut fra beregnet bruk 
(Tn, Ts, Tn + Ts, eller ikke noe utover TRIV).

4.2.6.1.2.3. Fuktighet

Det skal tas hensyn til følgende nivåer av utvendig fuktighet:

Årlig gjennomsnitt: ≤ 75 % relativ fuktighet.

På 30 sammenhengende dager i året: mellom 75 % og 95 % relativ fuktighet.

Av og til på andre dager: mellom 95 % og 100 % relativ fuktighet.

Høyeste absolutte fuktighet: 30 g/m3 i tunneler.

En driftsrelatert unntaksvis og lett kondens skal ikke medføre funksjonssvikt eller feil.

Fuktighetsdiagrammene i figurene G.1 og G.2 i vedlegg G viser svingningene for relativ fuktighet for de 
forskjellige temperaturklassene, som det antas ikke vil bli overskredet i mer enn 30 dager per år.

På avkjølte overflater kan det forekomme 100 % relativ fuktighet som forårsaker kondens på deler av 
utstyret, men dette skal ikke medføre funksjonssvikt eller feil.

Brå endringer i lufttemperaturen lokalt ved kjøretøyet kan forårsake kondens av vann på deler av utstyr 
med en hastighet på 3 K/s og med en største variasjon på 40 K.

Disse forholdene, som særlig forekommer ved innkjøring i eller utkjøring av en tunnel, skal ikke medføre 
noen form for funksjonssvikt eller feil på utstyret.

4.2.6.1.2.4. Luftsirkulasjon

Når det gjelder vindhastigheter som skal tas i betraktning når godsvognene konstrueres, skal det tas hensyn 
til avsnittet aerodynamiske virkninger.

4.2.6.1.2.5. Regn

Det skal tas høyde for regnmengder på inntil 6 mm/min. Virkningen av regn skal tas i betraktning avhengig 
av installasjonen av utstyret, vinden og vognens bevegelse.
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4.2.6.1.2.6. Snø, is og hagl

Det skal tas høyde for virkningen av alle typer snø, is og/eller hagl. Største hagldiameter settes til 15 mm, 
men større diameter kan forekomme unntaksvis.

4.2.6.1.2.7. Solstråling

Utstyrets konstruksjon skal tillate en direkte eksponering for solstråling med en styrke på 1 120 W/m2 i 
høyst 8 t.

4.2.6.1.2.8. Bestandighet mot forurensning

Virkningene av forurensning skal tas i betraktning når utstyret og komponentene konstrueres. 
Forurensningens alvorlighetsgrad vil avhenge av utstyrets plassering. Det kan treffes tiltak for å redusere 
forurensningen ved effektiv bruk av beskyttelse. Virkningene av følgende typer forurensning skal tas i 
betraktning:

Kjemisk aktive stoffer Klasse 5C2 i EN 60721-3-5:1997.

Forurensende væsker Klasse 5F2 (elektrisk motor) i EN 60721-3-5:1997.
Klasse 5F3 (forbrenningsmotor) i EN 60721-3-
5:1997.

Biologisk aktive stoffer Klasse 5B2 i EN 60721-3-5:1997.

Støv Definert ved klasse 5S2 i EN 60721-3-5:1997.

Steiner og andre gjenstander Ballast og annet med en største diameter på 15 mm

Gress og blader, pollen, flygende insekter, fibrer osv. I forbindelse med konstruksjon av ventilasjons-
kanaler

Sand I henhold til EN 60721-3-5:1997.

Sjøsprøyt I henhold til EN 60721-3-5:1997.
Klasse 5C2.

4.2.6.2.  Aerodynamiske virkninger

Åpent punkt som skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

4.2.6.3.  Sidevind

Åpent punkt som skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

4.2.7.  BESKYTTELSESSYSTEM

4.2.7.1.  Nødtiltak

Det er ingen krav om nødutganger eller skilting i forbindelse med nødutganger i godsvogner. I forbindelse 
med en ulykke er det imidlertid krav om en redningsplan og tilhørende informativ skilting.

4.2.7.2.  Brannsikring

4.2.7.2.1.  Allment

— Konstruksjonen skal begrense antenning og spredning av ild.

— Krav i forbindelse med giftig damp er ikke beskrevet i denne TSI-en.

— Gods som fraktes i godsvogner, skal ikke tas i betraktning — verken som primær antenningskilde eller 
som middel til spredning av ild. Når det gjelder farlig gods som fraktes i godsvogner, skal bare RID-
kravene gjelde med hensyn til alle brannsikringsaspekter.

— Gods i godsvogner skal beskyttes mot forutsigbare kilder som kan antenne kjøretøyet.
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— Materialet som brukes i godsvogner, skal begrense antenning, spredning av ild og røykutvikling ved 
brann på primær tennkilde på 7 kW i 3 min.

— Konstruksjonsreglene skal gjelde for alt fast utstyr i kjøretøyet dersom det er en potensiell kilde til 
antenning, f.eks. kjøleinnretninger som inneholder brensel.

— En medlemsstat skal ikke kreve montering av røykvarslere i godsvogner.

— Presenninger omfattes ikke av brannsikringskravene.

— Materialet i gulvbelegg skal ikke oppfylle brannsikringskravene dersom de er beskyttet i samsvar med 
første ledd i nr. 4.2.7.2.2.3.

4.2.7.2.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.7.2.2.1. Definisjoner

Brannmotstand:

Et atskillende konstruksjonselements evne til, ved eksponering for brann på én side, å hindre at flammer, 
varme gasser og andre brannelementer passerer gjennom det på den ikke-eksponerte siden.

Varmeisolasjon:

Et atskillende konstruksjonselements evne til å hindre usedvanlig stor varmeoverføring.

4.2.7.2.2.2. Normative referanser

1 EN 1363-1
Oktober 1999

Prøving av brannmotstand
Del 1: Allmenne krav

2 EN/ISO 4589-2
Oktober 1998

Fastsettelse av forbrenningsegenskaper ved oksygenindeks
Del 2: Prøving ved omgivelsestemperatur

3 ISO 5658-2
1996-08-01

Reaksjon på brannprøvinger — Spredning av flammer
Del 2: Tverrgående spredning på bygningsprodukter i loddrett konfigurasjon

4 EN ISO 5659-2
Oktober 1998

Plast — Røykutvikling
Del 2: Bestemmelse av optisk tetthet ved hjelp av en enkammerprøving

5 EN 50355
November 2002

Jernbaneanvendelser — Kabler til rullende jernbanemateriell med særlige 
brannegenskaper — Tynn vegg og standardvegg — Bruksanvisning

4.2.7.2.2.3. Konstruksjonsregler

Gnistbeskyttelse av lasten skal besørges separat dersom gulvet ikke har slik beskyttelse.

Undersiden av vogngulvet skal på steder der den er utsatt for potensielle brannkilder og det ikke finnes 
gnistbeskyttelse, være utstyrt med varmeisolasjon og brannmotstand i samsvar med varmekurven EN 
1363-1 [1] med en varighet på 15 minutter.

4.2.7.2.2.4. Materialkrav

I tabellen nedenfor angis parametrene som brukes for å definere krav, samt deres egenskaper. Det angis 
også om den numeriske verdien i kravtabellene er høyeste eller laveste verdi for at kravene skal regnes 
som oppfylt.
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Et rapportert resultat som er lik kravet, oppfyller kravet.

Prøvingsmetode Parameter Enheter Kravdefinisjon

EN ISO 4589-2 [2] LOI % oksygen laveste

ISO 5658 [3] CFE KWm-2 laveste

EN ISO 5659-2 [4] Ds max Dimensjonsløs høyeste

En kort forklaring til prøvingsmetodene følger nedenfor:

— EN ISO 4589-2 [2] Fastsettelse av forbrenningsegenskaper ved oksygenindeks

Denne prøvingen angir metoder for å bestemme den minste konsentrasjonen av oksygen, iblandet 
nitrogen, som kan vedlikeholde forbrenningen av små loddrette prøvelegemer under angitte 
prøvingsforhold. Prøvingsresultatene angis som oksygenindeksen uttrykt i volumprosent.

— ISO 5658 –2 [3] Reaksjon på brannprøvinger — Spredning av flammer — Del 2: Tverrgående 
spredning på produkter i loddrett posisjon

Denne prøvingen angir en prøvingsmetode som måler tverrgående spredning av flammer langs 
overflaten av en produktprøve i loddrett posisjon. Den inneholder opplysninger som kan brukes til å 
sammenligne resultatene av hovedsakelig flate materialer, komposittmaterialer eller sammensetninger 
som primært anvendes som bekledning på utsatte sider av vegger.

— EN-ISO 5659-2 [4] Røykutvikling — Del 2: Bestemmelse av optisk tetthet ved hjelp av en 
enkammerprøving.

Produktprøven monteres vannrett inni et kammer og utsettes for varmestråling med en konstant 
bestrålingsstyrke på 50 kW/m2 uten beredskapsflamme på oversiden på bestemte nivåer.

Minstekrav

Deler eller materialer med en overflate som er mindre enn overflateklassifiseringen nedenfor, skal prøves 
med minstekravene.

Prøvingsmetode Parameter Enhet Krav

EN ISO 4589-2 [2] LOI % oksygen ≥ 26

Krav til materiale som brukes som overflate

Metode: Vilkår Parameter Parameter Enhet Krav

ISO 5658-2 [3]
CFE

CFE kWm-2 ≥ 18

EN ISO 5659-2 [4] 
50kWm-2

Ds max Dimensjonsløs ≤ 600

Overflateklassifisering

Alle materialer som brukes, skal oppfylle minstekravene dersom materialets eller elementets overflate er 
mindre enn 0,25 m2, og på et tak:

— største dimensjon i enhver retning på overflaten er mindre enn 1 m, og

— atskillelsen fra en annen overflate er større enn overflatens største utstrekning (målt vannrett i enhver 
retning på overflaten),
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på en vegg:

— største dimensjon i loddrett retning er mindre enn 1 m, og

— atskillelsen fra en annen overflate er større enn overflatens største utstrekning (målt loddrett).

Dersom en overflate er større enn 0,25 m2, får kravene til det materialet som brukes som overflate, 
anvendelse.

Krav til kabler

Kabler som brukes til elektriske installasjoner på godsvogner, skal være i samsvar med EN 50355 [5]. I 
forbindelse med brannsikringskrav skal det tas hensyn til farenivå 3.

4.2.7.2.2.5. Vedlikehold av brannverntiltak

Påliteligheten til brannmotstands- og varmeisoleringstiltak (f.eks. gulvbeskyttelse, hjulgnistbeskyttelse) 
skal kontrolleres for hver ettersynsperiode og i mellomliggende perioder dersom det er relevant når det 
gjelder konstruksjonsløsning og praktisk erfaring.

4.2.7.3.  Elektrisk beskyttelse

4.2.7.3.1.  Allment

Alle metalldeler av en godsvogn som har en risiko for store kontaktspenninger, eller en risiko for å forårsake 
ulykker som følge av elektriske ladninger av enhver opprinnelse, skal ha samme spenning som skinnen.

4.2.7.3.2. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.7.3.2.1. Jording av godsvogner

Den elektriske motstanden mellom metalldelene og skinnen skal ikke overstige 0,15 ohm.

Disse verdiene måles med 50 A likestrøm.

Dersom materialer som er dårlige ledere, ikke gjør det mulig å nå nevnte verdier, skal kjøretøyene selv 
utstyres med følgende beskyttende jordforbindelser:

— vognkassen skal koples til rammen på minst to forskjellige steder,

— rammen skal koples til hver boggi på minst ett sted.

Hver boggi skal jordes ved hjelp av minst én akselkasse. Dersom det ikke er noen boggier, kreves ingen 
jordforbindelse.

Hver jordforbindelse skal være laget av et bøyelig og ikke-korroderende eller korrosjonsbeskyttet materiale 
og ha et minste tverrsnitt i samsvar med anvendte materialer (referansen er 35 mm2 for kobber).

Særlig restriktive krav bør fastsettes for å fjerne farer i forbindelse med spesialkjøretøyer, for eksempel 
kjøretøyer uten tak som brukes av passasjerer i deres egne biler, kjøretøyer brukt til transport av farlige 
stoffer (oppført i direktiv 96/49/EF og dets gyldige RID-vedlegg).

4.2.7.3.2.2. Jording av elektrisk utstyr i godsvogner

Godsvogner der det er montert elektrisk utstyr, skal være tilstrekkelig beskyttet mot elektriske støt. 
Dersom det er en elektrisk installasjon på godsvognen, skal alle metalldeler i det elektriske utstyret som 
kan bli berørt av mennesker, være sikkert jordet dersom standardspenningen som de kan bli utsatt for, er 
høyere enn

— 50 V likestrøm

— 24 V vekselstrøm,



22.10.2015 Nr. 64/459EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— 24 V mellom fasene dersom nullpunktet ikke er jordet,

— 42 V mellom fasene dersom nullpunktet er jordet.

Jordingskabelens tverrsnitt avhenger av strømmen i den elektriske installasjonen, men skal være av 
passende størrelse til å sikre at beskyttelsesmekanismene fungerer pålitelig dersom det skulle oppstå en 
feil.

Alle antenner som er montert utvendig på godsvogner, skal være fullstendig beskyttet mot spenningen i 
kjøreledningen eller den tredje skinnen, og systemet skal danne en sluttet elektrisk enhet som er jordet i ett 
punkt. En antenne montert utvendig på en godsvogn som ikke oppfyller disse vilkårene, skal være isolert.

4.2.7.4.  Festing av sluttsignallykter

4.2.7.4.1.  Generelt

Alle godsvogner skal ha to holdere for sluttsignallykter i hver ende.

4.2.7.4.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.7.4.2.1. Egenskaper

Holderen for sluttsignallykten skal ha et festepunkt som definert i figur BB1 i vedlegg BB.

4.2.7.4.2.2. Plassering

På kjøretøyets ender skal holderne for sluttsignallyktene være montert slik at

— de er plassert hvor som helst mellom bufferne og hjørnene på kjøretøyet,

— det er et mellomrom på mer enn 1 300 mm mellom dem,

— festepunktets senterlinje går vinkelrett med godsvognens senterlinje,

— oversiden av holderen for sluttsignallykten er mindre enn 1 600 mm over skinnenivå. Dersom 
kjøretøyene er utstyrt med faste elektriske sluttsignallykter, skal sluttsignallyktens senterlinje være 
mindre enn 1 800 mm over skinnenivå,

— sluttsignallyktens profil oppfyller de målene som er fastsatt i figur BB2 i vedlegg BB.

Holderne for sluttsignallykten skal plasseres på en slik måte at den monterte lykten er lett å se og lett å 
komme til.

4.2.7.5.  Bestemmelser om hydraulisk/pneumatisk utstyr på godsvogner

4.2.7.5.1.  Allment

Når det gjelder konstruksjonsstyrke og passende innretninger, skal hydraulisk og pneumatisk utstyr 
konstrueres slik at det ikke forekommer brudd under normal drift.

Hydrauliske systemer som er montert på godsvogner, skal konstrueres slik at det ikke forekommer synlige 
tegn på lekkasje av hydraulisk væske.

4.2.7.5.2. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

Det skal treffes egnede vernetiltak for å sikre at hydrauliske/pneumatiske systemer ikke aktiveres utilsiktet.

For hydraulisk eller pneumatisk drevne luker/glideventiler skal en indikator vise at de er korrekt låst.

4.2.8.  VEDLIKEHOLD: VEDLIKEHOLDSPLAN

Alle vedlikeholdsaktiviteter på rullende materiell skal utføres i samsvar med bestemmelsene i denne TSI-
en.
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Alt vedlikehold skal utføres i samsvar med vedlikeholdsplanen for rullende materiell.

Vedlikeholdsplanen skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i denne TSI-en.

Etter at leverandøren har levert det rullende materiellet og det er kvittert for mottak, skal en egen enhet ha 
ansvaret for vedlikeholdet av det rullende materiellet og håndteringen av vedlikeholdsplanen.

I registeret over rullende materiell som hver medlemsstat ajourfører, skal det angis hvilken enhet som er 
ansvarlig for vedlikeholdet av det rullende materiellet og håndteringen av vedlikeholdsplanen.

4.2.8.1.  Definisjon, innhold og kriterier i vedlikeholdsplanen

4.2.8.1.1.1. Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen skal leveres sammen med kjøretøyet, som skal gjennomgå en verifiseringsprosess som 
angitt i nr. 6.2.2.3 i denne TSI-en, før det tas i bruk.

Dette nummeret inneholder kriterier for å verifisere vedlikeholdsplanen.

Vedlikeholdsplanen skal inneholde følgende:

— Dokumentasjon av vedlikeholdets utforming.

Dokumentasjonen av vedlikeholdets utforming beskriver de metodene som er brukt til å utforme 
vedlikeholdet, de prøvingene, undersøkelsene og beregningene som er gjennomført, og inneholder de 
relevante dataene som er brukt til dette formålet, samt begrunnelsen for deres opprinnelse.

Denne planen skal inneholde følgende:

— Beskrivelse av den organisasjonen som er ansvarlig for å utforme vedlikeholdet.

— Erfaringer, prinsipper og metoder som er brukt til å utforme vedlikeholdet av kjøretøyet.

— Driftsprofiler (grenser for normal bruk av kjøretøyet (km/måned, klimatiske grenseverdier, 
godkjente typer last osv.) som det tas hensyn til når vedlikeholdet utformes).

— Gjennomførte prøvinger, undersøkelser og beregninger.

— Relevante data som er brukt til å utforme vedlikeholdet, og opprinnelsen til disse dataene 
(gjennom erfaring, prøvinger osv).

— Ansvar og sporbarhet i utformingsprosessen (forfatterens navn, ferdigheter og stilling, samt for 
den som har godkjent hvert dokument).

— Vedlikeholdsdokumentasjonen

Vedlikeholdsdokumentasjonen består av alle de dokumentene som er nødvendige for å administrere 
og utføre vedlikeholdet av kjøretøyet.

Vedlikeholdsdokumentasjonen skal inneholde følgende:

— En organisasjons-/funksjonsbeskrivelse (strukturanalyse).

Strukturanalysen fastsetter grensene for godsvognen ved å liste opp alle elementer om den 
aktuelle godsvognens konstruksjon og ved å bruke et passende antall bestemte nivåer for å skille 
mellom de forholdene som finnes mellom de ulike delene av det rullende materiellet. Det siste 
elementet som identifiseres på en gren, skal være en utskiftbar enhet.

— Liste over reservedeler.
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Listen skal inneholde tekniske beskrivelser av reservedelene (utskiftbare enheter) slik at det er 
mulig å identifisere og anskaffe den korrekte reservedelen.

— Relevante grenseverdier for sikkerhet/samtrafikkevne.

I dette dokumentet skal de målbare grenseverdiene som ikke skal overskrides under drift 
(herunder ved driftsforstyrrelser), angis for de komponentene eller delene som er relevante for 
sikkerhet/samtrafikkevne.

— Rettslige forpliktelser.

Visse komponenter eller systemer er underlagt rettslige forpliktelser (f.eks. bremsebeholdere, 
tanker til farlig gods osv.). Det skal være en fortegnelse over slike forpliktelser.

— Vedlikeholdsplan:

— Fortegnelse, tidsplan og kriterier for planlagt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

— Fortegnelse og kriterier for betinget planlagt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

— Fortegnelse over korrigerende vedlikeholdsarbeid.

— Vedlikeholdsarbeid som styres av bestemte bruksvilkår.

Vedlikeholdsnivået skal beskrives. Selv vedlikeholdsoppgaver som skal utføres av 
jernbaneforetaket (vedlikehold, inspeksjoner, bremseprøvinger osv.), skal beskrives.

Merk: Noe vedlikeholdsarbeid som ettersyn (nivå 4) og fornyelse av utstyr, ombygging 
eller svært omfattende reparasjoner (nivå 5) kan kanskje ikke defineres på det tidspunktet 
kjøretøyet tas i bruk. I så fall skal ansvaret for og framgangsmåtene for å definere slikt 
vedlikeholdsarbeid beskrives.

— Vedlikeholdshåndbøker og -instrukser

For hvert vedlikeholdstiltak som er oppført i vedlikeholdsplanen, finnes det i håndboken en 
forklaring til de oppgavene som skal utføres.

Noen vedlikeholdsoppgaver kan være felles for forskjellige vedlikeholdstiltak eller for forskjellige 
kjøretøyer. Disse oppgavene er beskrevet i særskilte vedlikeholdsinstrukser.

Håndbøkene og instruksene skal inneholde følgende opplysninger:

— Særskilte verktøyer og innretninger

— Obligatorisk eller lovfestet særskilt kompetanse som kreves av personalet (for sveising, ikke-
destruktiv prøving osv.)

— Allmenne krav i forbindelse med mekanisk, elektrisk, produksjonsrelatert og annen teknisk 
kompetanse

— Bestemmelser om helse og sikkerhet på arbeidsplassen og i driften (herunder, men ikke 
begrenset til, gjeldende lovgivning om kontrollert bruk av stoffer som er farlige for helse og 
sikkerhet)

— Miljøbestemmelser

— Det skal som et minimum opplyses følgende om den oppgaven som skal utføres:

— Veiledning om demontering/montering

— Vedlikeholdskriterier
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— Kontroller og prøvinger

— Deler som kreves for å utføre oppgaven

— Forbruksvarer som kreves for å utføre oppgaven

— Prøvinger og framgangsmåter som skal utføres etter hvert vedlikeholdstiltak før ibruktaking

— Sporbarhet og føring i register

— Håndbok for feilsøking (feildiagnoser)

Herunder funksjons- og systemdiagrammer

4.2.8.1.2. Håndtering av vedlikeholdsplan

Dersom jernbaneforetak utfører vedlikehold på rullende materiell som de selv bruker, skal de sørge 
for at det foreligger framgangsmåter som sikrer fullstendig dokumentasjon av det rullende materiellets 
vedlikehold og drift, herunder følgende:

— Opplysninger i registeret over rullende materiell.

— Eiendomsforvaltning, herunder registre over alt utført og planlagt vedlikehold av det rullende 
materiellet (med særskilte frister for ulike nivåer av arkivlagring).

— Relevant programvare.

— Framgangsmåter for å motta og behandle særskilte opplysninger om det rullende materiellets driftsevne, 
som framkommer som følge av en hvilken som helst omstendighet, herunder, men ikke begrenset til, 
hendelser under drift eller vedlikehold som kan ha innvirkning på det rullende materiellets sikkerhet.

— Framgangsmåter for å identifisere, utarbeide og formidle særskilte opplysninger om det rullende 
materiellets driftsevne, som framkommer som følge av en hvilken som helst omstendighet, herunder, 
men ikke begrenset til, hendelser under drift eller vedlikehold som kan ha innvirkning på det rullende 
materiellets sikkerhet, og som påvises i forbindelse med alle vedlikeholdsaktiviteter.

— Funksjonsprofiler for det rullende materiellet (herunder, men ikke begrenset til, tonnkilometer og 
samlet antall kilometer).

— Prosesser for å verne og validere slike systemer.

I samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til direktiv 2004/49 skal jernbaneforetakets 
sikkerhetsstyringssystem kunne påvise at egnede vedlikeholdsordninger er på plass, for å sikre at de 
grunnleggende kravene og kravene i denne TSI-en oppfylles, herunder kravene i vedlikeholdsplanen.

Dersom andre enheter enn det jernbaneforetaket som bruker det rullende materiellet, er ansvarlige for 
å vedlikeholde det rullende materiellet, skal det jernbaneforetaket som bruker det rullende materiellet, 
kontrollere at alle relevante framgangsmåter for vedlikehold er fastsatt og virkelig gjennomføres. Dette 
skal også kunne dokumenteres på en egnet måte i jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem.

Den enheten som er ansvarlig for å vedlikeholde godsvognen, skal sikre at pålitelig informasjon om 
framgangsmåtene for vedlikehold og data som det er angitt at skal gjøres tilgjengelig i TSI-en, er tilgjengelig 
for det jernbaneforetaket som er driftsansvarlig, og enheten skal på anmodning fra det driftsansvarlige 
jernbaneforetaket godtgjøre at disse framgangsmåtene sikrer at godsvognen oppfyller de grunnleggende 
kravene i direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF.



22.10.2015 Nr. 64/463EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.3.  FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR GRENSESNITTENE

4.3.1.  ALLMENT

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i nr. 3 er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for 
grensesnittene ordnet i delsystemer som følger:

— Delsystemet «Styring, kontroll og signal»

— Delsystemet «Drift og trafikkstyring»

— Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk»

— Delsystemet «Infrastruktur»

— Delsystemet «Energi»

Det finnes i tillegg et grensesnitt i følgende rådsdirektiv:

— Rådsdirektiv 96/49/EF med vedlegg (RID)

Det finnes også et grensesnitt i TSI-en for støy fra konvensjonelle tog.

For hvert av disse grensesnittene er spesifikasjonene ordnet i samme rekkefølge som i nr. 4.2:

— Konstruksjon og mekaniske deler

— Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler

— Bremsing

— Kommunikasjon

— Miljøforhold

— Beskyttelsessystem

— Vedlikehold

Følgende godkjente liste angir de delsystemene som har et grensesnitt mot de grunnleggende parametrene 
i denne TSI-en: Konstruksjon og mekaniske deler (nr. 4.2.2):

Grensesnitt (f.eks. kopling) mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog (nr. 4.2.2.1): Delsystemet 
«Drift	og	trafikkstyring»	og	delsystemet	«Infrastruktur»

Sikker på- og avstigning for rullende materiell (nr. 4.2.2.2): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Kjøretøykonstruksjonens styrke (nr. 4.2.2.3.1): Delsystemet «Infrastruktur»

Bruksbelastninger (tretthet) (nr. 4.2.2.3.3): Ingen grensesnitt identifisert

Kjøretøykonstruksjonens stivhet (nr. 4.2.2.3.4): Ingen grensesnitt identifisert

Sikring av gods (nr. 4.2.2.3.5): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Lukking og låsing av dører (nr. 4.2.2.4): Ingen	grensesnitt	identifisert

Merking av godsvogner (nr. 4.2.2.5): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Farlig gods (nr. 4.2.2.6): Delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 og	 rådsdirektiv	 96/49/EF	med	 RID-
vedlegg
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Samspill	mellom	kjøretøy	og	spor	samt	lasteprofiler	(nr.	4.2.3):

Kinematisk lasteprofil (nr. 4.2.3.1): Delsystemet «Infrastruktur»

Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning (nr. 4.2.3.2):Delsystemet «Styring, 
kontroll og signal» og delsystemet «Infrastruktur»

Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken (nr. 4.2.3.3): 
Delsystemet «Styring, kontroll og signal»

Kjøretøyets dynamiske egenskaper (nr. 4.2.3.4): Delsystemet «Infrastruktur»

Trykkrefter i lengderetningen (nr. 4.2.3.5): Delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 og	 delsystemet	
«Infrastruktur»

Bremsing (nr. 4.2.4):

Bremsevirkning (nr. 4.2.4.1): Delsystemet «Styring, kontroll og signal» og delsystemet «Drift og 
trafikkstyring»

Kommunikasjon (nr. 4.2.5):

Kjøretøyets evne til å overføre informasjon til et annet kjøretøy (nr. 4.2.5.1): Gjelder ennå ikke for 
godsvogner

Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy (nr. 4.2.5.2): Ingen grensesnitt 
identifisert

Miljøforhold (nr. 4.2.6)

Miljøforhold (nr. 4.2.6.1): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	og	delsystemet	«Infrastruktur»

Aerodynamiske virkninger (nr. 4.2.6.2): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Sidevind (nr. 4.2.6.2): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Beskyttelsessystem (nr. 4.2.7):

Nødtiltak (nr. 4.2.7.1): Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

Brannsikring (nr. 4.2.7.2): Delsystemet «Infrastruktur»

Elektrisk beskyttelse (nr. 4.2.7.3): Ingen	grensesnitt	identifisert

Vedlikehold

Vedlikeholdsplan (nr. 4.2.8):Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	og	TSI-en	for	støy

4.3.2.  DELSYSTEMET «STYRING, KONTROLL OG SIGNAL»

4.3.2.1.  Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning (nr. 4.2.3.2)

I nr. 4.2.3.2 i denne TSI-en angis minste aksellast. Tilhørende spesifikasjoner er fastsatt i vedlegg A 
tillegg 1 nr. 3.1 i TSI-en for styring, kontroll og signal.

I TSI-en for styring kontroll og signal angis største akselavstand for å oppfylle kravene til sporfelt. 
Tilhørende spesifikasjoner er fastsatt i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1 i TSI-en for styring, kontroll og signal.

4.3.2.2.  Hjul

Hjul er angitt i nr. 5.4.2.3. Tilhørende spesifikasjoner er fastsatt i nr. 4.2.11 i TSI-en for styring, kontroll 
og signal.
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4.3.2.3. Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken

— Varmgangsdetektorer (se nr. 4.2.3.3.2) (skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en). Tilhørende 
spesifikasjoner er fastsatt i nr. 4.2.10 i TSI-en for styring, kontroll og signal.

— Elektrisk deteksjon av hjulsats (nr. 4.2.3.3.1). Krav til elektrisk deteksjon av hjulsett er beskrevet i 
vedlegg A tillegg 1 nr. 3.5 i TSI-en for styring, kontroll og signal.

— Rullende materiells kompatibilitet med togdeteksjonssystemer.

Tilhørende spesifikasjoner er fastsatt i nr. 4.2.11 i TSI-en for styring, kontroll og signal.

4.3.2.4.  Bremsing

4.3.2.4.1.  Bremsevirkning

I vedlegg A indeks 4 i TSI-en for styring, kontroll og signal angis eventuelt høyeste antall punkter i 
retardasjonskurven (se nr. 4.2.4.1.2.2 b)).

4.3.3.  DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» vurderes (henvisninger til denne TSI-en er åpne 
punkter).

4.3.3.1.  Grensesnitt mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

TSI-en for drift og trafikkstyring eller de nasjonale reglene for skifting angir hastighet ved skifting i 
henhold til energiabsorpsjonsevnen til bufferne angitt i nr. 4.2.

TSI-en for drift og trafikkstyring angir største togmasse idet det tas hensyn til geografiske forhold i samsvar 
med koplingsstyrken angitt i nr. 4.2.

4.3.3.2.  Lukking og låsing av dører

Ikke noe grensesnitt.

4.3.3.3.  Sikring av gods

— Det kreves regler for lasting for å angi hvordan godsvogner skal lastes, idet det tas hensyn til hvordan 
godsvognen er konstruert for å transportere en bestemt type gods.

4.3.3.4.  Merking av godsvogner

I TSI-en for drift og trafikkstyring fastsettes spesifikasjoner om nummerering av kjøretøyer.

4.3.3.5.  Farlig gods

I TSI-en for drift og trafikkstyring skal det angis at når godsvogner med farlig gods om bord inngår i en 
togsammensetning, skal togets konfigurasjon oppfylle kravene i rådsdirektiv 96/49/EF og dets vedlegg i 
gjeldende versjon.

4.3.3.6.  Trykkrefter i lengderetningen

Med hensyn til trykkrefter i lengderetningen inneholder TSI-en for drift og trafikkstyring driftskrav til

— tog i drift,

— lokomotivførers håndtering av tog, herunder bremsing under forskjellige forhold på jernbanelinjen,

— kjøring med skyvelokomotiv og skifting av tog på grunn av forhold på jernbanelinjene eller 
jernbanenettet,

— sammenkopling og håndtering av særskilte typer kjøretøyer (Road-Railer™, Kombirail) i tog,

— lokomotiver fordelt i tog.
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4.3.3.7.  Bremsevirkning

Metoden for å beregne retardasjonsprofilen for en ny godsvogn er beskrevet i denne TSI-en ved å bruke 
tekniske kjøretøyparametrer.

Metoden for å beregne bremsekraften på et tog under driftsforhold er beskrevet i TSI-en for drift og 
trafikkstyring.

I TSI-en for drift og trafikkstyring angis regler for å håndtere følgende oppgaver:

— rangering av tog,

— deaktivering av bremsen, utløsing av bremsen og valg av bremsemåte,

— kommunikasjon til togbetjeningen og trafikkstyringspersonalet om tiltak og parkeringsvilkår for 
godsvognene,

— hastighetsreduksjon etter faktiske friksjonsforhold på jernbanelinjen,

— oppstilling av bremsesko ved siden av sporene når det er nødvendig. Godsvognene er ikke pålagt å ha 
bremsesko om bord.

— håndtering ved driftsforstyrrelser, særlig for korte tog,

— bremseprøving (driftstilsyn),

— isolering av bremsen i en vogn med for høy retardasjonshastighet i forhold til resten av toget.

4.3.3.8.  Kommunikasjon

Ikke noe grensesnitt.

4.3.3.8.1.  Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy

Ikke noe grensesnitt.

4.3.3.9.  Miljøforhold

Ved overskridelse av en grenseverdi for klimatiske forhold definert i nr. 4.2.6.1.2 i denne TSI-en, 
foreligger det driftsforstyrrelser. Det skal da tas hensyn til driftsbegrensninger, og jernbaneforetaket eller 
lokomotivføreren skal underrettes. Når det gjelder temperatur, inneholder registeret over rullende materiell 
og infrastrukturregisteret verdiene for normal drift.

4.3.3.10.  Aerodynamiske virkninger

Skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

4.3.3.11.  Sidevind

Skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

4.3.3.12.  Nødtiltak

I TSI-en for drift og trafikkstyring skal det angis at bestemmelser om nødtiltak og redningsplaner skal 
opprettes. De tilhørende instruksene skal omfatte nærmere opplysninger om hvordan kjøretøyet skal 
gjeninnsettes på sporet, og om framgangsmåter for hvordan skadede kjøretøyer kan gjøres sikre for trafikk. 
Jernbaneforetak skal også overveie hvordan deres eget personale og personalet på sivile redningstjenester 
skal læres opp, herunder ved hjelp av praktiske simuleringsøvelser.

Instruksene for å håndtere nødssituasjoner skal ta hensyn til de risikoene som redningspersonalet kan 
bli utsatt for, og gi nærmere opplysninger om hvordan slik risiko skal håndteres. Opplysninger om 
risikoer som følge av godsvognens konstruksjon og råd om hvordan slik risiko kan minskes, skal gis til 
jernbaneforetaket for at det skal kunne utarbeides omfattende instrukser av eller på vegne av godsvognens 
konstruktør eller produsent.
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Disse instruksene skal også omfatte en liste over parametrer som skal sjekkes på skadede eller avsporede 
godsvogner under forhold med driftsforstyrrelser.

4.3.3.13.  Brannsikring

Informasjon til lokomotivførere fra infra-
strukturforvaltningen

Gir regler og redningsplaner for drift i tilfelle brann.

4.3.4.  DELSYSTEMET «TELEMATIKKPROGRAMMER FOR GODSTRAFIKK»

Det finnes ikke noen grensesnitt mellom de to delsystemene.

4.3.5.  DELSYSTEMET «INFRASTRUKTUR»

Skal angis senere når TSI-en for delsystemet «Infrastruktur» er tilgjengelig.

4.3.5.1.  Grensesnitt mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

4.3.5.2.  Kjøretøykonstruksjonens styrke og sikring av gods

4.3.5.3.  Kinematisk lasteprofil

4.3.5.4.  Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning

4.3.5.5.  Kjøretøyets dynamiske egenskaper

4.3.5.6.  Trykkrefter i lengderetningen

4.3.5.7.  Miljøforhold

4.3.5.8.  Brannvern

4.3.6.  DELSYSTEMET «ENERGI»

Det finnes ikke noen grensesnitt mellom de to delsystemene.

4.3.7.  RÅDSDIREKTIV 96/49/EF MED VEDLEGG (RID)

4.3.7.1. Farlig gods

Alle særlige regler for transport av farlig gods er fastsatt i rådsdirektiv 96/49/EF og dets vedlegg (RID) i 
gjeldende versjon. Alle avvik, begrensninger og unntak er også oppført i avsnitt II i rådsdirektiv 96/49/EF 
i gjeldende versjon.

4.3.8.  TSI-EN FOR STØY FRA KONVENSJONELLE TOG

For å sikre at alle de nivåene som er fastsatt i TSI-en for støy fra konvensjonelle tog (se nr. 4.5), overholdes, 
skal godsvognene vedlikeholdes korrekt.

Vedlikeholdsplanen som er definert i nr. 4.2.8, skal omfatte relevante tiltak for å håndtere skader på hjulets 
rulleflate.

4.4.  DRIFTSREGLER

For en TRIV-godsvogn skal miljøforholdene (se nr. 4.2.6.1 i TSI-en) med lave temperaturer (-25 oC til 
-40 oC) og/eller snø-/isforhold vurderes nøye når det rullende materiellet er i prosjekteringsfasen. Selv 
om dette gjøres, må det innimellom påregnes lavere funksjonsnivå under drift. Dette skal kompenseres 
ved å benytte driftsmetoder som sikrer det samme overordnede sikkerhetsnivået. Det er også viktig at 
jernbaneforetakene har de kvalifikasjonene og den kompetansen som er nødvendig for drift under slike 
forhold.
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4.5.  VEDLIKEHOLDSREGLER

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 beskrives følgende vedlikeholdsregler for delsystemet 
«Rullende materiell - godsvogner» som omfattes av denne TSI-en, i følgende numre:

— 4.2.2.2 Sikker på- og avstigning for rullende materiell

— 4.2.2.3 Kjøretøykonstruksjonens styrke og sikring av gods

— 4.2.2.4 Lukking og låsing av dører

— 4.2.2.6 Farlig gods

— 4.2.3.1. Kinematisk lasteprofil

— 4.2.3.4. Kjøretøyets dynamiske egenskaper

— 4.2.3.4.2.3 Vedlikeholdsregler

— 4.2.3.5. Trykkrefter i lengderetningen

— 4.2.5.2 Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy

— 4.2.7.2 Brannsikring

og særlig nummer

— 4.2.8 Vedlikehold

Vedlikeholdsreglene skal være utformet slik at godsvognen kan oppfylle vurderingskriteriene i avsnitt 6 i 
hele sin levetid.

Den parten som er ansvarlig for å håndtere vedlikeholdsplanen som angitt i nr. 4.2.8, skal angi toleranser 
og intervaller som sikrer løpende samsvar. Den har også ansvaret for å fastsette verdier under drift når de 
ikke er angitt i denne TSI-en.

Dette betyr at de framgangsmåtene for vurdering som er beskrevet i kapittel 6 i denne TSI-en, skal 
oppfylles for typegodkjenning, og at de ikke nødvendigvis er egnet for vedlikehold. Ikke alle prøvinger 
kan utføres hver gang det foretas vedlikehold, og de prøvingene som da utføres, kan ha større toleranser.

Kombinasjonen av ovennevnte elementer sikrer løpende samsvar med de grunnleggende kravene i hele 
kjøretøyets levetid.

4.6.  FAGLIGE KVALIFIKASJONER

De faglige kvalifikasjonene som er nødvendige for driften av delsystemet «Konvensjonelt rullende 
materiell», er omfattet av TSI-en for drift og trafikkstyring.

Kompetansekravene med hensyn til vedlikehold av delsystemet «Konvensjonelt rullende materiell» 
skal angis nærmere i vedlikeholdsplanen (se nr. 4.2.8). Ettersom de aktivitetene som er knyttet til 
vedlikeholdsnivå 1, ikke faller innenfor virkeområdet til denne TSI-en, men innenfor virkeområdet til TSI-
en for drift og trafikkstyring, er de faglige kvalifikasjonene som er knyttet til disse aktivitetene, ikke angitt 
i denne TSI-en for rullende materiell.

4.7.  HELSE‑ OG SIKKERHETSVILKÅR

Foruten de kravene som er angitt i vedlikeholdsplanen (se nr. 4.2.8) i denne TSI-en, stilles det ikke 
ytterligere krav utover gjeldende europeiske regler og eksisterende nasjonale regler som er forenlige med 
de europeiske reglene for helse og sikkerhet for vedlikeholds- og driftspersonale.

Aktiviteter som er knyttet til vedlikeholdsnivå 1, faller ikke innenfor virkeområdet til denne TSI-en, 
men innenfor virkeområdet til TSI-en for drift og trafikkstyring. Vilkårene for helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen i forbindelse med disse aktivitetene er ikke angitt i denne TSI-en for rullende materiell.
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4.8.  REGISTRE OVER INFRASTRUKTUR OG RULLENDE MATERIELL

4.8.1.  INFRASTRUKTURREGISTER

Infrastrukturregisteret skal inneholde følgende obligatoriske opplysninger som er oppført i vedlegg KK.

Kravene til innholdet i infrastrukturregisteret for konvensjonelle tog med hensyn til delsystemet 
«Rullende materiell» er angitt i nr. 4.2.6.1 (miljøforhold). Infrastrukturforvaltningen har ansvaret for at de 
opplysningene som føres inn i infrastrukturregisteret, er korrekte.

4.8.2.  REGISTER OVER RULLENDE MATERIELL

Registeret over rullende materiell skal inneholde følgende obligatoriske opplysninger for alle godsvogner 
som oppfyller kravene i denne TSI-en, som oppført på listen i vedlegg H.

Dersom registreringsmedlemsstaten endres, skal innholdet i registeret over rullende materiell for den 
aktuelle godsvognen overføres fra den opprinnelige registreringsstaten til den nye registreringsstaten.

Opplysningene i registeret over rullende materiell er nødvendige for

— at medlemsstaten skal kunne bekrefte at godsvognen oppfyller kravene i samsvar med denne TSI-en,

— at infrastrukturforvaltningen skal kunne bekrefte at godsvognen er kompatibel med den infrastrukturen 
der den er ment å skulle trafikkere,

— at jernbaneforetaket skal kunne bekrefte at godsvognen er egnet for de trafikkravene som 
jernbaneforetaket stiller.

På alle medlemsstatenes territorier skal de kravene som gjelder i nabotredjestater, få anvendelse på 
godsvogner som ankommer fra eller går til disse tredjestatene, med forbehold for ytterligere krav som 
fastsetter minstekriterier for grensesnittene mellom godsvognene og infrastrukturen, og disse godsvognenes 
grensesnitt mot lokomotiver.

Dersom de opplysningene som er tilgjengelige for disse godsvognene, er færre enn dem som skal inngå i 
registeret over rullende materiell, skal jernbaneforetaket sørge for ordninger som sikrer at kjøretøyene kan 
kjøre sikkert på infrastruktur som oppfyller kravene i TSI-en.

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1.  DEFINISJON

I henhold til artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/16/EF

menes med samtrafikkomponenter «enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet 
eller fullstendig enhet av materiell som inngår i eller er ment 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.»

De samtrafikkomponentene som er beskrevet i nr. 5.3, er komponenter hvis teknologi, prosjektering, 
materialer, framstillingsprosess og framgangsmåter for vurdering er definert og gjør at de kan spesifiseres 
og vurderes.

5.2.  NYSKAPENDE LØSNINGER

Som nevnt i nr. 4.1 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 
vurderingsmetoder. Disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene skal utvikles gjennom den prosessen 
som er beskrevet i nr. 6.1.2.3 (og 6.2.2.2).
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5.3.  LISTE OVER KOMPONENTER

Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2001/16/EF og er oppført 
nedenfor.

5.3.1.  KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER:

5.3.1.1.  Buffere

5.3.1.2.  Draginnretning

5.3.1.3.  Overføringsbilder for merking

5.3.2.  SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

5.3.2.1.  Boggi og løpeverk

5.3.2.2.  Hjulsatser

5.3.2.3.  Hjul

5.3.2.4.  Aksler

5.3.3.  BREMSING

5.3.3.1.  Styreventil

5.3.3.2.  Lastvekselventil for variabel belastning/brems for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

5.3.3.3.  Glidevern

5.3.3.4.  Bremseetterstiller

5.3.3.5.  Bremsesylinder/-aktuator

5.3.3.6.  Pneumatisk halvkopling

5.3.3.7.  Stengekran

5.3.3.8.  Sperreinnretning for styreventil

5.3.3.9.  Bremsebelegg

5.3.3.10.  Bremseklosser

5.3.3.11.  Bremseakselerator

5.3.3.12.  Automatisk innretning for registrering av belastning og omstiller for tom/lastet tilstand

5.3.4.  KOMMUNIKASJON

5.3.5.  MILJØFORHOLD

5.3.6.  BESKYTTELSESSYSTEM

5.4.  KOMPONENTENES YTEEVNE OG SPESIFIKASJONER

5.4.1.  KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

5.4.1.1.  Buffere

Spesifikasjonene for samtrafikkomponenten «buffere» er beskrevet i nr. 4.2.2.1.2.1 Buffere, i avsnittet 
«Bufferegenskaper».

Grensesnittene til samtrafikkomponenten «buffere» er beskrevet i nr. 4.3.3.1 med hensyn til drift og 
trafikkstyring og i nr. 4.3.5.1 med hensyn til infrastruktur.
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5.4.1.2.  Draginnretning

Spesifikasjonene for samtrafikkomponenten «draginnretning» er beskrevet i nr. 4.2.2.1.2.2 Draginnretning, 
i avsnittet «Draginnretningens egenskaper», og i nr. 4.2.2.1.2.3 Samspill mellom draginnretninger og 
støtdempere, i avsnittet «Egenskaper hos draginnretninger og støtdempere».

Grensesnittene til samtrafikkomponenten «draginnretning» er beskrevet i nr. 4.3.3.1 med hensyn til drift og 
trafikkstyring og i nr. 4.3.5.1 med hensyn til infrastruktur.

5.4.1.3.  Overføringsbilder for merking

Dersom merkingen utføres ved å bruke overføringsbilder, er disse samtrafikkomponenter. Disse merkingene 
er spesifisert i vedlegg B.

5.4.2.  SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

5.4.2.1.  Boggi og løpeverk

Det er viktig at boggiens og løpeverkets konstruksjon er intakt for å sikre jernbanesystemets drift.

Belastningen av boggien og løpeverket bestemmes av

— høyeste hastighet,

— statiske sporegenskaper (trasé, sporvidde, overhøyde, skinnehelning og uregelmessigheter på sporet),

— dynamiske sporegenskaper (vannrett og loddrett sporstivhet og spordemping),

— parametrer for kontakt mellom hjul og skinne (hjul- og skinneprofil, sporvidde)

— hjulskader (f.eks. flater, manglende rundhet),

— vognkassens, boggienes og hjulsatsenes masse, treghet og stivhet,

— kjøretøyopphengets egenskaper,

— fordeling av nyttelast,

— bremsevirkning.

Spesifikasjonene for samtrafikkomponentene «boggi og løpeverk» er beskrevet i nr. 4.2.3.4.1, 4.2.3.4.2.1 
og 4.2.3.4.2.2 Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler.

Boggiene kan brukes til et annet formål uten ytterligere validering, forutsatt at gjeldende parametrer i den 
nye anvendelsen (herunder parametrer for vognkassen) hører innenfor de parametrene som allerede er 
validert.

For at sikker drift av boggier og løpeverk skal kunne garanteres, skal de være konstruert slik at de tåler 
forventet belastning under drift. Særlig skal boggier og løpeverk oppfylle de prøvingsvilkårene som er 
nærmere beskrevet i nr. 6.

I vedlegg Y finnes en liste over de boggikonstruksjonene som allerede da denne TSI-en ble offentliggjort, 
anses å oppfylle kravene når det gjelder visse anvendelser.

Grensesnittene for samtrafikkomponentene boggier og løpeverk mot delsystemet «Styring, kontroll og 
signal» når det gjelder akselavstand, er beskrevet i nr. 4.3.2.1 Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning 
og lineær belastning.

Godsvognene skal være konstruert slik at de kan kjøres gjennom kurver, på ramper og om bord på 
ferger uten at det oppstår kontakt mellom boggier og vognkasse. Boggigodsvognens sidekanter skal ha 
tilstrekkelig overlapping i den minste kurveradien som vognen er konstruert for. Dersom vognen bare 
kan klare en helningsvinkel om bord på ferger som er mindre enn 2,5 grader, får merkingen i henhold til 
figur B25 i vedlegg B anvendelse. Dersom vognen bare kan klare en kurveradius som er større enn 35 
meter, får merkingen i henhold til figur B24 i vedlegg B anvendelse.
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5.4.2.2.  Hjulsatser

Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler 4.2.4.1.2.5 Bremsing og 4.2.7.3.2.1 Beskyttelses-
system.

Den detaljerte spesifikasjonen er beskrevet i nr. 4.2.3.3.1 Elektrisk motstand, nr. 4.2.4.1.2.5 Grenseverdier 
for energi (ved bremsing), i vedlegg K og i vedlegg E, som omfatter løsningsforslag i visse deler.

En fullstendig funksjonsspesifikasjon av samtrafikkomponenten «hjulsats» er utsatt til neste gjennomgåelse 
av denne TSI-en.

Grensesnittene for samtrafikkomponenten «hjulsats» mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» er 
beskrevet i nr. 4.3.2.1 Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning.

5.4.2.3.  Hjul

Den detaljerte spesifikasjonen er beskrevet i vedlegg L, som omfatter løsningsforslag i visse deler, og i 
vedlegg E.

En fullstendig funksjonsspesifikasjon for samtrafikkomponenten «hjul» er utsatt til neste gjennomgåelse 
av denne TSI-en.

Grensesnittene for samtrafikkomponenten «hjul» mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» er 
beskrevet i nr. 4.3.2.1 Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning.

5.4.2.4.  Aksler

Den detaljerte spesifikasjonen er beskrevet i vedlegg M, som omfatter løsningsforslag i visse deler.

En fullstendig funksjonsspesifikasjon for samtrafikkomponenten «aksler» er utsatt til neste gjennomgåelse 
av denne TSI-en.

Grensesnittene for samtrafikkomponenten «aksler» mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» er 
beskrevet i nr. 4.3.2.1 Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning.

5.4.3.  BREMSING

5.4.3.1.  Komponenter som er godkjent når denne TSI-en offentliggjøres

I vedlegg FF finnes en liste over de bremseanleggene og bremsekomponentene som allerede da denne TSI-
en ble offentliggjort, anses å oppfylle kravene når det gjelder visse anvendelser.

5.4.3.2.  Styreventil

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «styreventil» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.2 
Bremsevirkningselementer og nr. 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel.

Grensesnittene til samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.1 i vedlegg I.

5.4.3.3.  Lastvekselventil for variabel belastning/brems for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «lastvekselventil for variabel belastning/brems for 
automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.2 Bremsevirkningselementer 
og nr. 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel.

Grensesnittene til samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.2 i vedlegg I.

5.4.3.4.  Glidevern

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «glidevern» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.6 Glidevern 
og nr. 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel.

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.3 i vedlegg I.
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5.4.3.5.  Bremseetterstiller

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «bremseetterstiller» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.3 
Mekaniske komponenter.

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.4 i vedlegg I.

5.4.3.6.  Bremsesylinder/-aktuator

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «bremsesylinder/-aktuator» er beskrevet i 
nr. 4.2.4.1.2.2 Bremsevirkningselementer, nr. 4.2.4.1.2.8 Parkeringsbrems, nr. 4.2.4.1.2.5 Grenseverdier 
for energi og nr. 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel.

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.5 i vedlegg I.

5.4.3.7.  Pneumatisk halvkopling

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.6 i vedlegg I.

5.4.3.8.  Stengekran

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.7 i vedlegg I.

5.4.3.9.  Sperreinnretning for styreventil

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.8 i vedlegg I.

5.4.3.10.  Bremsebelegg

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.9 i vedlegg I.

5.4.3.11.  Bremseklosser

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.10 i vedlegg I.

5.4.3.12.  Bremseakselerator

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.11 i vedlegg I.

5.4.3.13.  Automatisk innretning for registrering av belastning og omstiller for tom/lastet tilstand

Spesifikasjonen for samtrafikkomponenten er beskrevet i nr. I.12 i vedlegg I.

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR 
KOMPONENTENE SAMT VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1.  SAMTRAFIKKOMPONENTER

6.1.1.  FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING

Framgangsmåten for samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponentene skal 
bygge på europeiske spesifikasjoner eller spesifikasjoner som er godkjent i samsvar med direktiv 2001/16/
EF.

Med hensyn til bruksegnethet er alle parametrene som skal måles, overvåkes og observeres angitt 
i disse spesifikasjonene, som også inneholder beskrivelser av de tilhørende prøvingsmetodene og 
målingsprosedyrene, enten det dreier seg om simulering i en prøvingsbenk eller prøvinger i et virkelig 
jernbanemiljø.

Produsenten av en samtrafikkomponent eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal 
utarbeide en EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet i samsvar med artikkel 13.1 
og vedlegg IV til direktiv 2001/16/EF før samtrafikkomponentene bringes i omsetning.

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene definert i nr. 5 i denne TSI-en, skal 
gjennomføres ved å anvende modulene angitt i nr. 6.1.2
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Samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet for en samtrafikkomponent skal, når det er angitt i 
framgangsmåten, foretas av det meldte organet som er blitt anmodet om dette av produsenten eller dennes 
representant etablert i Fellesskapet.

Avhengig av komponent skal modulene benyttes sammen eller hver for seg.

Modulene er beskrevet i vedlegg Q til denne TSI-en.

De forskjellige fasene i framgangsmåtene for samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for 
samtrafikkomponentene definert i nr. 5 i denne TSI-en, er angitt i tabell Q.1 i vedlegg Q til denne TSI-en.

6.1.2.  MODULER

6.1.2.1.  Allment

Når det gjelder framgangsmåten for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter innen delsystemet 
«Rullende materiell», kan produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, velge 
følgende moduler:

a)  framgangsmåten for typeprøving (modul B) til prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 
en modul til produksjonsfasen: enten framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul 
D), eller framgangsmåten for produktverifisering (modul F),

eller

b)  det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med framgangsmåten for designkontroll (modul H2) for alle 
faser,

eller

c)  framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem (modul H1).

Modul D kan velges bare når produsenten benytter et kvalitetssikringssystem for produksjon, kontroll og 
prøving av det endelige produktet, som er godkjent og underlagt tilsyn av et meldt organ etter eget valg. 
Vurderingen av sveiseprosesser skal utføres i samsvar med nasjonale regler.

Modul H1 eller H2 kan velges bare når produsenten benytter et kvalitetssikringssystem for prosjektering, 
produksjon, kontroll og prøving av det endelige produktet, som er godkjent og underlagt tilsyn av et meldt 
organ etter eget valg.

Samsvarsvurderingen skal dekke de fasene og de egenskapene som er angitt med «X» i tabell Q1 i 
vedlegg Q til denne TSI-en.

6.1.2.2.  Gjeldende løsninger for samtrafikkomponenter

Dersom det allerede finnes en løsning for en samtrafikkomponent på det europeiske markedet før denne 
TSI-en trer i kraft, skal følgende framgangsmåte benyttes:

Produsenten skal påvise at prøvinger og verifisering av samtrafikkomponentene er vurdert som vellykket 
i tidligere anvendelser under tilsvarende forhold. I dette tilfellet skal disse vurderingene fortsatt gjelde for 
den nye anvendelsen.

I dette tilfellet kan typen regnes som allerede godkjent, og en ny typevurdering er derfor ikke nødvendig.

I samsvar med framgangsmåten for vurdering av de forskjellige samtrafikkomponentene skal produsenten 
eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet:

— enten anvende framgangsmåten for intern produksjonskontroll (modul A),

— anvende framgangsmåten for intern designkontroll med produktverifisering (modul A1),

— eller anvende framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem (modul H1).

Dersom det ikke er mulig å påvise at løsningen er godkjent med positivt resultat tidligere, får nr. 6.1.2.1 
anvendelse.
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6.1.2.3.  Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter

Når et løsningsforslag til en samtrafikkomponent er en nyskaping som definert i nr. 5.2, skal produsenten 
angi hvordan det avviker fra det aktuelle avsnittet i TSI-en. Det europeiske jernbanebyrå skal til slutt fastsette 
de relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for komponentene og utarbeide vurderingsmetoder.

De relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene og vurderingsmetodene skal innarbeides i TSI-en 
når den gjennomgås. Så snart disse dokumentene er offentliggjort, kan produsenten eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet, velge framgangsmåten for vurdering av samtrafikkomponentene, som angitt 
i nr. 6.1.2.1.

Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF 
kan den nyskapende løsningen anvendes før den er blitt innarbeidet i TSI-en.

6.1.2.4.  Vurdering av bruksegnethet

Når en framgangsmåte for vurdering igangsettes på bakgrunn av driftserfaring for en samtrafikkomponent i 
delsystemet «Rullende materiell», skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, 
anvende den framgangsmåten for typevalidering gjennom driftserfaring (modul V).

6.1.3.  SPESIFIKASJON FOR VURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTER

6.1.3.1.  Konstruksjon og mekaniske deler

6.1.3.1.1.  Buffere

Bufferne skal vurderes mot spesifikasjonen i nr. 4.2.2.1.2.1 Buffere, avsnittet «Bufferegenskaper».

6.1.3.1.2.  Draginnretning

Draginnretningen skal vurderes mot spesifikasjonen i nr. 4.2.2.1.2.2 Draginnretning, avsnittet 
«Draginnretningens egenskaper», og nr. 4.2.2.1.2.3 Samspill mellom draginnretninger og støtdempere, 
avsnittet «Egenskaper hos draginnretninger og støtdempere».

6.1.3.1.3. Merking av godsvogner

Overføringsbildene for merking skal vurderes mot spesifikasjonen i vedlegg B.

6.1.3.2.  Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler

6.1.3.2.1.  Boggi og løpeverk

Det skal garanteres at forbindelseskonstruksjonen mellom vognkasse og boggi, boggiramme, akselkasse 
og alt tilhørende utstyr er intakt. Denne garantien skal sikres ved å bruke godt egnede metoder som f.eks. 
demonstrasjon i en prøvingsbenk, validert modellberegning, sammenligning med eksisterende konstruksjon 
som er godkjent av eller på vegne av en nasjonal godkjenningsordning som brukes til lignende formål og 
forhold, eller andre metoder.

De prøvingsvilkårene som gjelder for boggier som kjører på spor med standard sporvidde under normale 
forhold når det gjelder hastighet og sporkvalitet, er angitt i vedlegg J. De representerer bare den felles delen 
av hele rekken av prøvinger som skal utføres på alle typer boggirammer.

Det er ikke mulig å spesifisere prøvinger av generell art for hver enkelt av de særskilte boggikomponentene, 
særlig ikke for aksellagrene, forbindelsen mellom boggi og vognkasse, dempere og bremser. Slike prøvinger 
skal utarbeides for hvert enkelt tilfelle, med de prøvingene som er angitt ovenfor som retningsgivende. 
Målene og parameterdefinisjonene for de prøvingene som allerede er spesifisert, er beskrevet nedenfor.

Denne merknaden gjelder også for boggirammer beregnet på drift på spor med en annen sporvidde, eller 
under helt andre driftsforhold, eller boggier med en ny konstruksjon.

De tre prøvingene som er beskrevet i nr. J1, J2 og J3 i vedlegg J, er fastsatt for å

— optimalisfere byggingen av boggirammen (vekt, hastighet),
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— supplere de opplysningene som oppnås gjennom beregninger,

— sikre at boggirammene kan tåle belastningene under drift uten at det oppstår permanent deformasjon 
eller revner som reduserer sikkerheten eller fører til høye vedlikeholdskostnader.

Dersom det ikke finnes noen sammenlignbar løsning, har erfaringen vist at det er nødvendig med tre 
prøvinger: to statiske prøvinger (nr. J1 og J2 i vedlegg J) og en dynamisk prøving (nr. J3 i vedlegg J).

De to statiske prøvingene skal utføres først; de gjør det særlig mulig å avvise alle boggier som ikke 
oppfyller minstekravene til styrke.

Den dynamiske prøvingen (tretthetsprøving) har som mål å undersøke om boggikonstruksjonen er 
forsvarlig, og om det kan forventes at det oppstår sprekker under drift som følge av tretthet.

De belastningsverdiene som er benyttet for å definere prøvingene, er særlig hentet fra driftsprøvinger.

Prøvingene i nr. J1 i vedlegg J anses å representere den største belastningen som kan oppstå under drift, 
uten at det tas hensyn til de belastningene som skyldes ulykker.

Prøvingene i nr. J2 og J3 i vedlegg J anses å representere den gjennomsnittlige samlede summen av variable 
belastninger som oppstår i boggiens brukstid.

Antall sykluser i tretthetsprøvingen ble valgt for å simulere en samlet brukstid på 30 år og en kjørestrekning 
på 100 000 km per år. Dersom dette ikke er representativt for syklusen, skal belastningstilfellene endres.

Fordelingen av disse syklusene fordelt på tre separate belastningstrinn ble gjennomført for å optimalisere 
boggirammens konstruksjoner. Særlig det faktum at det kan oppstå sprekker på det siste belastningstrinnet, 
gjør det mulig å identifisere de mest belastede områdene som bør få særlig oppmerksomhet under 
framstilling, produksjonsprøving og vedlikeholdsarbeid.

For å sikre at de prøvingene som er definert i nr. J1, J2 og J3 er gyldige, skal det tas særlig hensyn til den 
praktiske gjennomføringen. Det skal særlig tas hensyn til følgende: 

For de statiske prøvingene i nr. J1 og J2 i vedlegg J skal boggirammene være utstyrt med en ensrettet 
strekkspenningsmåler på de stedene der spenninger oppstår i en tydelig definert retning; alle andre steder 
skal det anvendes tredimensjonale strekkspenningsmålere (rosetter).

Den aktive delen på disse målerne skal ikke overstige 10 mm.

Det skal festes strekkspenningsmålere og rosetter på boggirammen på alle de stedene som utsettes for store 
spenninger, særlig på områder med spenningskonsentrasjoner.

Prøvingen skal oppstilles slik at den gjenskaper de kreftene som virker på boggirammen og dens 
deformasjon, slik de oppstår under drift. Særlig oppmerksomhet skal vies til overføringen av de loddrette 
og tverrgående belastningene som i noen tilfeller fordeles over flere elementer (f.eks. dreietapp, fjærer, 
stoppklosser osv.).

De statiske prøvingene skal utføres på en komplett boggi som er utstyrt med oppheng. I de fleste tilfellene er 
denne oppstillingen av praktiske årsaker ikke anvendelig for tretthetsprøvingen, og det skal gjennomføres 
en separat undersøkelse for å definere prøvingsoppstillingen.

Boggirammene som anvendes i de tre prøvingene, skal være komplette og utstyrt med alle 
tilkoplingselementer (for dempere, bremser osv.). De skal være helt i samsvar med produksjonstegningene, 
og de skal være framstilt på samme vilkår som serieproduserte boggirammer.

Dersom det under tretthetsprøvingen oppstår sprekker eller brudd som skyldes produksjonsfeil som ikke 
ble oppdaget i den forutgående statiske prøvingen av boggirammen, skal prøvingen gjentas med en annen 
ramme. Dersom feilene bekreftes, skal konstruksjonen anses å være utilfredsstillende.

6.1.3.2.2.  Hjulsatser

Vurderingen av hjulsatsen er beskrevet i vedlegg K.
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6.1.3.2.3.  Hjul

Vurderingen av konstruksjonen og produktet er beskrevet i vedlegg L.

6.1.3.2.4.  Aksel

Vurderingen av konstruksjonen og produktet er beskrevet i vedlegg M.

6.1.3.3.  Bremsing

Se vedlegg P.

6.2.  DELSYSTEMET «RULLENDE MATERIELL TIL KONVENSJONELLE TOG — GODSVOGNER»

6.2.1.  FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING

Det meldte organet utfører EF-verifiseringen i samsvar med vedlegg VI til direktiv 2001/16/EF på 
anmodning fra oppdragsgiveren eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

Dersom oppdragsgiveren kan påvise at prøvinger eller verifiseringer i delsystemet rullende materiell til 
konvensjonelle tog er vurdert som vellykkede i tidligere anvendelser, skal disse vurderingene tas med i 
betraktningen under samsvarsvurderingen.

Modifiserte godsvogner som er blitt endret innenfor de grenseverdiene som er angitt i vedlegg II, skal ikke 
kreve ny samsvarsvurdering.

I alle tilfeller skal det tas hensyn til innvirkningen av vektendring på sikkerhetskritiske komponenter, 
sikkerhetsrelaterte komponenter, samspillet mellom infrastruktur og godsvogner og klassifiseringen for 
linjekategorier i henhold til nr. 4.2.3.2.

I den grad det som er spesifisert i denne TSI-en, skal EF-verifiseringen av delsystemet rullende materiell til 
konvensjonelle tog omfatte grensesnittene mot andre delsystemer av jernbanesystemer for konvensjonelle 
tog.

Oppdragsgiveren skal utferdige en EF- verifiseringserklæring for delsystemet «Rullende materiell» i 
samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2001/16/EF.

6.2.2. MODULER

6.2.2.1.  Allment

De modulene som kan velges for framgangsmåtene for verifisering, er angitt i vedlegg AA.

Til framgangsmåten for verifisering av kravene til godsvogner som beskrevet i kapittel 4, kan 
oppdragsgiveren eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, velge mellom følgende moduler:

a)  Framgangsmåten for typeprøving (modul SB) til prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon 
med en modul til produksjonsfasen:

— enten framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD),

— framgangsmåten for produktverifisering (modul SF),

eller

b)  det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med framgangsmåten for designkontroll (modul SH2).

Modul SD kan velges bare når oppdragsgiveren eller involverte hovedleverandører benytter et 
kvalitetsstyringssystem for framstilling, kontroll og prøving av det endelige produktet, som er godkjent 
og underlagt tilsyn av et valgfritt meldt organ. Vurderingen av sveiseprosesser skal utføres i samsvar med 
nasjonale regler.

Modul SH2 kan velges bare når oppdragsgiveren eller involverte hovedleverandører benytter et 
kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling, kontroll og prøving av det endelige produktet, som 
er godkjent og underlagt tilsyn av et valgfritt meldt organ.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/478 22.10.2015

Det skal tas hensyn til følgende tilleggskrav når de forskjellige modulene anvendes:

— Modul SB: med henvisning til modulens nr. 4.3 kreves det en undersøkelse av prosjekteringen.

— Modul SD, SF og SH2 for produksjonsfasen: Anvendelsen av disse modulene skal gjøre det mulig å 
sikre samsvar mellom godsvognene og den godkjente typen som beskrevet i typeprøvingssertifikatet. 
Anvendelsen skal særlig vise at framstillingen og monteringen foregår med de samme komponentene 
og de samme tekniske løsningene som den godkjente typen.

6.2.2.2.  Nyskapende løsninger

Når en godsvogn omfatter en nyskapende løsning som definert i nr. 4,1, skal produsenten eller 
oppdragsgiveren angi hvordan dette avviker fra det aktuelle nummeret i TSI-en.

Det europeiske jernbanebyrå skal til sluttføre de relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for 
denne løsningen og utarbeide vurderingsmetoder.

De relevante funksjons- og grensespesifikasjonene og vurderingsmetodene skal innarbeides i TSI-en i 
forbindelse med gjennomgåelsesprosessen. Så snart disse dokumentene er offentliggjort, kan produsenten 
eller oppdragsgiveren eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, velge framgangsmåten for 
vurdering av godsvognen, som angitt i nr. 6.2.2.1.

Etter ikrafttredelse av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF kan 
den nyskapende løsningen anvendes før den er blitt innarbeidet i TSI-en.

6.2.2.3.  Vurdering av vedlikehold

I samsvar med artikkel 18.3 i direktiv 2001/16/EF skal det meldte organ sette sammen den tekniske 
dokumentasjonen, som inneholder vedlikeholdsplanen.

Hver berørte medlemsstat har ansvaret for samsvarsvurderingen av vedlikeholdet. I vedlegg DD (som 
fremdeles er et åpent punkt) beskrives den framgangsmåten som hver medlemsstat benytter for å fastslå at 
vedlikeholdet overholder bestemmelsene i denne TSI-en, og sikrer at de grunnleggende parametrene og de 
grunnleggende kravene overholdes i hele delsystemets levetid.

6.2.3.  SPESIFIKASJONER FOR VURDERING AV DELSYSTEMET

6.2.3.1.  Konstruksjon og mekaniske deler

6.2.3.1.1.  Kjøretøykonstruksjonens styrke og sikring av gods

Valideringen av konstruksjonen skal følge de kravene som er angitt i nr. 6 i EN 12663.

Prøvingsprogrammet skal omfatte en slagprøving ved skifting som angitt i vedlegg Z, dersom 
konstruksjonens integritet ikke er påvist ved beregning.

Dersom det tidligere er utført prøvinger på lignende komponenter eller delsystemer, er det ikke nødvendig 
å gjenta prøvingene, forutsatt at det kan framskaffes tydelig sikkerhetsdokumentasjon som viser de 
tidligere prøvingenes anvendelighet.

6.2.3.2.  Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler

6.2.3.2.1.  Kjøretøyets dynamiske egenskaper

6.2.3.2.1.1. Anvendelse av framgangsmåten for delvis typegodkjenning

Når en godsvogn allerede er blitt typegodkjent, kan det kreves en ytterligere prøving dersom visse 
egenskaper (se nr. 4.2.3.4.1) eller vilkår for vognens drift endres, og dette påvirker dens dynamiske 
egenskaper.
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6.2.3.2.1.2. Sertifisering	av	nye	godsvogner

Når nye godsvogner skal godkjennes ved hjelp av typegodkjenningsprøving, skal disse prøvingene utføres 
ved

1)  måling av hjul-/skinnekrefter

eller

2)  måling av akselerasjoner

eller

3)  validert modellering

eller

4)  sammenligning med eksisterende kjøretøyer.

De nøyaktige grenseverdiene vil variere avhengig av hvilken prøvings- og analysemetode som brukes.

6.2.3.2.1.3. Unntak fra prøving av dynamiske egenskaper for godsvogner som er bygd eller ombygd for å kjøre opp til 
100 km/t eller 120 km/t

Godsvogner har tillatelse til å kjøre med en hastighet på opp til 100 km/t eller 120 km/t uten at de må 
gjennomgå en prøving av dynamiske egenskaper dersom de oppfyller vilkårene definert i

— nr. 4.2.3.5. Trykkrefter i lengderetningen,

— nr. 4.2.3.2. Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning,

og dersom de er montert med et oppheng eller en boggi oppført på listen nedenfor.

Toakslede godsvogner

Godsvognene skal være utstyrt med en type oppheng som er oppført i tabellen over toakslede godsvogner 
i vedlegg Y.

Godsvogner med toakslede boggier

Godsvognene skal være utstyrt med typer eller varianter av boggier, forutsatt at endringene i forhold 
til originaltype bare påvirker elementer som ikke har innvirkning på de dynamiske egenskapene. Disse 
boggiene er oppført i de to tabellene om godsvogner med toakslede boggier i vedlegg Y.

Godsvogner med treakslede boggier

Godsvognene skal være utstyrt med typer eller varianter av boggier, forutsatt at endringene i forhold 
til originaltype bare påvirker elementer som ikke har innvirkning på de dynamiske egenskapene. Disse 
boggiene er oppført i tabellen om godsvogner med treakslede boggier i vedlegg Y.

6.2.3.2.2. Trykkrefter i lengderetningen for godsvogner med sidebuffere

Når det er nødvendig å kreve sertifisering av tillatte trykkrefter i lengderetningen ved prøvinger, skal 
prøvingene utføres i henhold til den metoden som er beskrevet i vedlegg R, og minst med de måleområdene 
som er gitt i dette vedlegget.

6.2.3.2.3. Måling av godsvogner

Det skal gjennom måling av godsvognens underramme og boggier godtgjøres at avvik fra de nominelle 
dimensjonene ligger innenfor de tillatte toleransene (EN 13775 del 1-3 og prEN 13775 del 4-6).
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6.2.3.3.  Bremsing

6.2.3.3.1.  Bremsevirkning

Metodene for å bestemme bremsekraften er beskrevet i vedlegg S.

6.2.3.3.2.  Minstekrav til prøving av bremseanlegg

Prøvingene og grenseverdiene nedenfor får anvendelse på godsvogner som er utstyrt med konvensjonelle 
trykkluftbremser for godstog.

Disse prøvingene skal bare utføres med én ledning (bremseledningen). Prøvinger med luftforrådsbeholderen 
som fylles permanent fra hovedbeholderledningen, skal også utføres for å påvise at bremsefunksjonen ikke 
påvirkes negativt.

Det normale arbeidstrykket (systemtrykk) for konvensjonell trykkluftbrems er på 5 bar. Disse prøvingene 
skal utføres ved dette trykket. Det skal foretas ytterligere stikkprøvekontroller for å sikre at bremsens 
funksjon ikke påvirkes negativt av redusert eller økt arbeidstrykk som ikke overstiger 1 bar.

Prøvingene skal foregå ved bremsemåte «P» og «G» når tilsvarende innretning er montert. Når det er 
montert bremseanlegg til variabel eller tom last, skal prøvingene utføres i stillingene «lastet» og «tom» for 
å sikre at bremsefunksjonen ikke påvirkes negativt, og at den oppfyller kravene i denne TSI-en.

Bruk av elektrisitet eller andre metoder for å styre bremsen er tillatt, forutsatt at prinsippene i denne TSI-en 
fastholdes. Tilsvarende sikkerhetsnivå skal godtgjøres.

Prøvingene som er oppført i tabellen nedenfor, utføres med et eget kjøretøy når det står stille eller er en 
del av et tog som står stille.

De enkelte samtrafikkomponentenes prosjekterings- eller produktvurdering er beskrevet i vedlegg P.

Egenskaper for trykkluftbrems

Nr. Egenskap Grenseverdi

1 Tid for fylling av bremsesylinderen til 
95 % av høyeste trykk.

P‑innstilling
3-5 sekunder (3-6 sekunder i tilfelle tomt eller lastet 
system).
G‑innstilling
18-30 sekunder

2 Løsetid for bremsesylinderen til et trykk 
på 0,4 bar.

P‑innstilling
15-20 sekunder
For en samlet vekt på 70 tonn eller høyere kan 
løsetiden være 15-25 sekunder.
G‑innstilling
45-60 sekunder
Dersom det er montert bremser med trykkluftstyrte 
innretninger for å variere bremsekraften, er løsetiden 
den tiden som skal gå før det registreres et trykk på 
0,4 bar i ventilens styrekammer (styretrykk).

3 Nødvendig reduksjon av trykket i 
bremseledningen for å nå høyeste trykk i 
bremsesylinderen.

1,5 ± 0,1 bar

4 Høyeste trykk i bremsesylinderen. 3,8 ± 0,1 bar.
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Egenskaper for trykkluftbrems

Nr. Egenskap Grenseverdi

5 Følsomhet/ufølsomhet.
Bremsens ufølsomhet med hensyn 
til langsom reduksjon av trykket i 
bremseledningen skal være slik at bremsen 
ikke aktiveres dersom det normale 
arbeidstrykket faller med 0,3 bar på ett 
minutt.
Bremsens følsomhet med hensyn til 
reduksjon av trykket i bremseledningen 
skal være slik at bremsen ikke aktiveres 
innen 1,2 sekunder dersom det normale 
arbeidstrykket faller med 0,6 bar på seks 
sekunder.

Bremsen skal ikke aktiveres med et trykkfall på 0,3 
bar på ett minutt.
Bremsen aktiveres innen 1,2 sekunder med et 
trykkfall på 0,6 bar på 6 sekunder.

6 Lekkasje fra bremseledningen fra et 
startrykk på 5 bar.

Høyeste trykktap på 0,2 bar på 5 minutter.

7 Lekkasje fra bremsesylinderen, 
luftforrådsbeholderen og 
styreluftbeholderen fra et starttrykk i 
bremsesylinderen på 3,8 ± 0,1 bar fra et 
trykk i bremseledningen på 0 bar.

Høyeste trykktap på 0,15 bar på 5 minutter målt ved 
luftforrådsbeholderen.

8 Den automatiske lufttrykkbremsen 
frigjøres manuelt.

Bremsen frigjøres.

9 Mulighet til å regulere aktiveringen 
og frigjøringen ved trykkvariasjon i 
bremseledningen.

Mindre enn eller lik 0,1 bar.

10 Trykk som tilsvarer retur til den 
fyllingsposisjonen som eksisterte da 
bremsen ble frigjort.

Bremseledning:
- 0,15 bar under faktisk arbeidstrykk
Bremsesylinder:
<0,3 bar

11 Indikator på automatisk trykkluftbrems. Indikatoren skal vise bremsetilstand — aktivert eller 
frigjort.

12 Bremseetterstiller fskal prøves 
ved å skape ekstra stort frirom 
mellom bremsefriksjonsflatene og 
påvise at gjentatte aktiverings- og 
frigjøringssykluser gjenskaper riktig 
frirom.

Frirom mellom friksjonsflatene på bremsebelegg/
bremsekloss.

13 Samsvar med konstruksjonsbelastninger 
på bremsebelegg/bremseklosser.

Belastningene på bremsebelegg/bremseklosser skal 
oppfylle konstruksjonsverdiene.

14 Bremseutstyret skal kunne bevege seg 
fritt slik at bremsebelegg/bremseklosser 
frigjøres fra bremseskivene/hjulene 
i frigjort tilstand og ikke reduserer 
aktiveringskreftene til under 
konstruksjonsverdiene.

Bremseutstyret skal kunne bevege seg fritt.

15 Parkeringsbremsens komponenter skal 
kunne beveges fritt, og de skal om 
nødvendig være smurt.

Fri bevegelse: skal sikre at parkeringsbremsen 
aktiveres og frigjøres uten at den låser seg.

16 Parkeringsbremsens styring og yteevne 
skal være slik at det skjer full aktivering 
av parkeringsbremsen når det påføres 
en kraft på 500 N mot enden av et 
bremsehåndtak eller tangentielt på kanten 
av en håndhjulkrans.

500 N aktiveringskraft

17 Manuell frigjøring av parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen frigjøres.
18 Indikatoren for parkeringsbremsen skal 

vise bremsetilstanden.
Indikatoren skal vise bremsetilstanden nøyaktig — 
aktivert eller frigjort.

Merknader til tabellen ovenfor:

N1. Tidene skal oppnås ved en nødbremsing av ett enkelt kjøretøy. Etter at cirka 10 % av endelig trykk 
i bremsesylinderen er oppnådd, skal trykkøkningen være gradvis. Fyllingstiden starter når luften 
begynner å fylle sylinderen, og slutter når trykket når 95 % av den endelige verdien, og den skal 
være som angitt.

N2. På tidspunktet for full og løpende frigjøring av bremsen på et eget kjøretøy etter en nødbremsing 
skal trykket i bremsesylinderen falle gradvis. Løsetiden målt fra det tidspunktet luften begynner å 
sive ut av sylinderen fram til trykket når 0,4 bar, skal være som angitt.
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N3. For å oppnå høyeste trykk i bremsesylinderen skal trykket i bremseledningen reduseres med 1,4-
1,6 bar under systemtrykket.

N4. Høyeste trykk i bremsesylinderen som oppnås ved å redusere trykket i bremseledningen med 1,4-
1,6 bar, skal være 3,7-3,9 bar.

N5. Bremsens ufølsomhet med hensyn til langsom reduksjon av trykket i bremseledningen skal være 
slik at bremsen ikke aktiveres dersom det normale arbeidstrykket faller med 0,3 bar på ett minutt.

Bremsens følsomhet med hensyn til reduksjon av trykket i bremseledningen skal være slik at 
bremsen aktiveres innen 1,2 sekunder dersom det normale arbeidstrykket faller med 0,6 bar på 
seks sekunder.

N6. Etter at bremseledningen er fylt til 5 bar skal bremseledningen isoleres, luften må få tid til å sette 
seg, og det må så sikres at lekkasjen ikke er større enn angitt.

N7. Etter en nødbremsing med et trykk i bremseledningen på 0 bar starter målingen etter 
stabiliseringsperioden, og det skal sikres at den samlede lekkasjen ikke er større enn angitt.

N8. Bremsen skal ha en innretning som gjør at den kan frigjøres manuelt.
N9. Bremsen skal være slik at trykket i bremsesylinderen hele tiden følger trykkvariasjonen i 

bremseledningen. En trykkvariasjon på +/- 0,1 bar i bremseledningen skal få styreventilen til å 
endre trykket i bremsesylinderen tilsvarende.

For én verdi av trykket i bremseledningen skal trykket i bremsesylinderen ikke variere med 
mer enn 0,1 bar under aktivering og frigjøring. (For bremsing ved hjelp av pneumatisk styrte 
lastvekselventiler for variert bremsekraft gjelder verdien 0,1 bar for styretrykket.)

N10. Dersom det er montert bremser med lastvekselventiler for å variere bremsekraften, tilsvarer 
trykket på 0,3 bar trykket i den pneumatisk styrte lastvekselventilen (styrebeholder).

N11. Godsvogner der det ikke er mulig å kontrollere om den automatiske trykkluftbremsen er aktivert 
eller frigjort uten å krype under godsvognen (for eksempel de godsvognene som er utstyrt med 
akselmonterte skivebremser), skal være utstyrt med en indikator som viser den automatiske 
bremsens tilstand.

N12. Det skal bekreftes at bremseetterstilleren fungerer riktig, ved å skape ekstra stor avstand mellom 
bremsefriksjonsflatene og påvise at gjentatte aktiverings- og frigjøringssykluser gjenskaper riktig 
frirom.

N13. På den første godsvognen i en serie av godsvogner skal bremsebeleggets eller bremseklossens 
aktiveringskraft måles for å bekrefte at den oppfyller konstruksjonsverdiene.

N14. Bremseutstyret skal kunne bevege seg fritt, slik at bremsebelegg/bremseklosser frigjøres 
fra bremseskivene/hjulene i frigjort tilstand og aktiveringskreftene ikke reduseres til under 
konstruksjonsverdiene.

N15. Parkeringsbremsens komponenter, montering, skruer, muttere osv. skal kunne bevege seg fritt, og 
de skal om nødvendig være smurt dersom konstruksjonen krever det.

N16. På den første godsvognen i en serie av godsvogner skal kjøretøyets retardasjonskraft måles med 
en aktiveringskraft på 500 N på enden av et bremsehåndtak eller tangentielt på kanten av en 
håndhjulkrans. Den målte kraften skal oppfylle konstruksjonsverdiene.

N17. Parkeringsbremsen skal aktiveres og frigjøres manuelt, slik at den ikke påvirker avstanden 
mellom friksjonsflatene negativt i frigjort tilstand.

N18. Det skal være montert en indikator for parkeringsbremsen som nøyaktig viser parkeringsbremsens 
tilstand – aktivert eller frigjort.

Framgangsmåtene for prøving skal være i samsvar med de europeiske standardene.

For godsvogner som er utstyrt med R-bremsing, skal det foretas særskilte prøvinger. Disse prøvingene skal 
være i samsvar med de europeiske standardene.

6.2.3.4.  Miljøforhold

6.2.3.4.1.  Temperatur og andre miljøforhold

6.2.3.4.1.1. Temperatur

Alle komponenter og grupper av komponenter skal prøves i samsvar med de kravene som er angitt i nr. 4.2 
og 6 og de angitte europeiske standardene, idet det tas hensyn til den temperaturklassen som er angitt i 
nr. 4.2.6.1.2.2, og som godsvognen skal godkjennes for.

6.2.3.4.1.2. Andre miljøforhold

Det er tilstrekkelig at leverandøren utferdiger en samsvarserklæring med angivelse av hvordan 
miljøforholdene i følgende numrene er tatt hensyn til under konstruksjonen av godsvognen:

4.2.6.1.2.1 (Høyde)

4.2.6.1.2.3 (Fuktighet)
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4.2.6.1.2.5 (Regn)

4.2.6.1.2.6 (Snø, is og hagl)

4.2.6.1.2.7 (Solstråling)

4.2.6.1.2.8 (Bestandighet mot forurensning)

Det meldte organet skal verifisere at erklæringen finnes og at innholdet er fornuftig.

Dette påvirker ikke de særskilte prøvingskravene som gjelder miljøforholdene angitt i nr. 4 eller 6. 
Prøvingene skal utføres og kontrolleres. Det skal vises til disse prøvingene i erklæringen.

6.2.3.4.2.  Aerodynamiske virkninger

Åpent punkt som skal spesifiseres i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

6.2.3.4.3.  Sidevind

Åpent punkt som skal spesifiseres i neste gjennomgåelse av denne TSI-en.

7. GJENNOMFØRING

7.1.  ALLMENT

Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for 
konvensjonelle tog mot fullstendig samtrafikkevne.

For å støtte denne utviklingen kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet med 
andre TSI-er.

Denne TSI-en skal gjennomføres i god samordning med TSI-en for støy.

7.2.  GJENNOMGÅELSE AV TSI

I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal byrået ha ansvar 
for å forberede gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og for å framlegge relevante anbefalinger for 
komiteen nevnt i artikkel 21 i dette direktiv, for å sikre at det tas hensyn til den nye tekniske utviklingen 
og nye samfunnsmessige krav. Dessuten kan en gradvis vedtakelse og gjennomgåelse av andre TSI-er 
kan også få betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer til denne TSI-en skal gjennomgås nøye, og 
ajourførte TSI-er vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.

Byrået skal underrettes om alle nyskapende løsninger som vurderes, for å kunne bestemme hvorvidt de 
skal tas med i TSI-en senere.

7.3.  ANVENDELSE AV DENNE TSI‑EN PÅ NYTT RULLENDE MATERIELL

Nr. 2-6 og alle særskilte bestemmelser i nr. 7.7 nedenfor får full anvendelse på nye godsvogner som tas i 
bruk, med følgende unntak:

— bestemmelsene i nr. 4.2.4.1.2.2 (Bremsevirkningselementer) retardasjonsprofil for bremsekraft, som 
det blir fastsatt en gjennomføringsdato for i forbindelse med framtidige gjennomgåelser av TSI-en.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på godsvogner som er omfattet av en kontrakt som allerede er undertegnet 
eller er i siste fase av en anbudsprosedyre før denne TSI-ens ikrafttredelsesdato.

7.4.  EKSISTERENDE RULLENDE MATERIELL

7.4.1.  ANVENDELSE AV DENNE TSI-EN PÅ EKSISTERENDE RULLENDE MATERIELL

Eksisterende godsvogner er godsvogner som allerede er i bruk innen denne TSI-en trer i kraft.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende rullende materiell så lenge det ikke er fornyet eller 
opprustet.
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7.4.2.  OPPRUSTING OG FORNYELSE AV EKSISTERENDE GODSVOGNER

Opprustede eller fornyede godsvogner som krever en ny tillatelse til ibruktaking i samsvar med artikkel 14 
nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, skal være i samsvar med

 — nr. 4.2, 5.3, 6.1.1 og 6.2 og enhver særskilt bestemmelse i nr. 7.7 nedenfor, så snart denne TSI-en trer 
i kraft.

Følgende unntak får anvendelse:

— 4.2.3.3.2 Varmgangsdetektor (Skal angis i neste gjennomgåelse av denne TSI-en).

— 4.2.4.1.2.2 Retardasjonsprofil for bremsekraft.

— 4.2.6 Miljøforhold.

— 4.2.6.2 Aerodynamiske virkninger (Skal spesifiseres i neste gjennomgåelse av denne TSI-en).

— 4.2.6.3 Sidevind (Skal spesifiseres i neste gjennomgåelse av denne TSI-en).

— 4.2.8 Vedlikeholdsplan.

Når det gjelder disse unntakene, får de nasjonale reglene anvendelse.

Når det gjelder godsvogner som brukes i henhold til de avtalene som er angitt i nr. 7.5 nedenfor, er det 
eventuelt de vilkårene som er nevnt i de relevante avtalene, som får anvendelse når disse godsvognene skal 
fornyes eller opprustes. Dersom det ikke eksisterer slike vilkår, får denne TSI-en anvendelse.

7.4.3.  TILLEGGSKRAV TIL MERKING AV GODSVOGNENE

I tillegg til ovennevnte generelle tilfelle for opprustede eller fornyede godsvogner skal alle eksisterende 
godsvogner i samtrafikk oppfylle kravene i denne TSI-en når det gjelder utforming av godsvognenes 
merking fra den datoen vognen neste gang skal males helt om, uten at et meldt organ griper inn. En 
medlemsstat kan fastsette en tidligere frist for når kravene skal være oppfylt.

7.5.  GODSVOGNER I DRIFT I HENHOLD TIL NASJONALE, BILATERALE, MULTILATERALE ELLER 
INTERNASJONALE AVTALER

7.5.1.  GJELDENDE AVTALER

Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at denne TSI-en er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om 
følgende avtaler vedrørende driften av godsvogner (bygging, fornyelse, opprusting, ibruktaking, drift og 
styring av godsvogner som angitt i kapittel 2 i denne TSI-en), som omfattes av denne TSI-ens virkeområde:

— nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater og jernbaneforetak eller 
infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige 
ettersom den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal karakter,

— bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller 
sikkerhetsmyndigheter som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

— internasjonale avtaler mellom én 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.

Fortsatt drift/vedlikehold av godsvogner som omfattes av disse avtalene, skal være tillatt så lenge de 
overholder Fellesskapets regelverk.

Avtalenes forenlighet med Fellesskapets regelverk, herunder at de sikrer likebehandling, og særlig med 
denne TSI-en, vil bli vurdert, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak som f.eks. gjennomgåelse av 
denne TSI-en slik at den kan omfatte eventuelle særlige tilfeller eller overgangsordninger.
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RIV-avtalen og COTIF-instrumentene skal ikke meddeles.

7.5.2.  FRAMTIDIGE AVTALER

Alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende avtaler skal ta hensyn til Fellesskapets regelverk og 
særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike avtaler/endringer. Følgelig 
får samme framgangsmåte som i nr. 7.5.1, anvendelse.

7.6.  IBRUKTAKING AV GODSVOGNER

Dersom det er oppnådd samsvar med TSI-en, og det er utstedt en EF-verifiseringserklæring for godsvogner 
i én av medlemsstatene, skal alle medlemsstater anerkjenne dette i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 2001/16/EF.

Når det søkes om et sikkerhetssertifikat i henhold til artikkel 10 i direktiv 2004/49 (del B i sertifikatet) eller 
tillatelse til ibruktaking i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2001/16, kan jernbaneforetakene søke om 
sertifikat/tillatelse til ibruktaking for grupper av vogner. Godsvognene kan grupperes etter serie eller type.

Når sikkerhetssertifikatet eller tillatelsen til ibruktaking er gitt for en gruppe godsvogner i én av 
medlemsstatene, skal alle medlemsstater anerkjenne dette for å unngå at sikkerhetsmyndighetene 
kontrollerer sikkerhet/samtrafikkevne to ganger.

I den grad denne TSI-en inneholder åpne punkter vil tillatelsen til ibruktaking bli gjensidig anerkjent, 
bortsett fra som angitt i vedlegg JJ.

Det skal imidlertid verifiseres at godsvognene er i drift på kompatible infrastrukturer, og dette kan gjøres 
ved å bruke infrastrukturregisteret og registeret over rullende materiell.

7.7.  SÆRLIGE TILFELLER

7.7.1.  INNLEDNING

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i de særlige tilfellene nevnt nedenfor.

Det finnes to kategorier av særlige tilfeller: Bestemmelsene gjelder enten permanent («P»-tilfelle), eller 
midlertidig («T»-tilfelle). Når det gjelder midlertidige tilfeller, anbefales det at de berørte medlemsstatene 
bør ha oppnådd samsvar med kravene for det relevante delsystemet, enten innen 2010 («T1»-
tilfelle), som er oppført som 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).

7.7.2.  LISTE OVER SÆRLIGE TILFELLER

Generelt enkelttilfelle på jernbanenett med en sporvidde på 1 524 mm

Medlemsstat: Finland

Tilfelle «P»:

På finsk territorium og ved den svenske grensestasjonen Haparanda (1 524 mm) er det bare tillatt med 
boggier, hjulsatser og andre samtrafikkomponenter og/eller delsystemer med grensesnitt mot sporvidde 
som er bygd for jernbanenett med en sporvidde på 1 524 mm, dersom de er i samsvar med følgende finske 
særlige tilfeller for grensesnitt mot sporvidde: Med forbehold for ovennevnte begrensning (sporvidde på 
1 524 mm) godkjennes alle samtrafikkomponenter og/eller delsystemer som oppfyller TSI-kravene for en 
sporvidde på 1 435 mm, ved den finske grensestasjonen Tornio (1 435 mm) og i havner for togferger på 
spor med en sporvidde på 1 435 mm.
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7.7.2.1.  Konstruksjon og mekaniske deler:

7.7.2.1.1. Grensesnitt (f.eks. kopling) mellom kjøretøyer, mellom togsett og mellom tog

7.7.2.1.1.1. Sporvidde på 1 524 mm

Medlemsstat: Finland

Tilfelle «P»

Kjøretøyer som skal kjøre i Finland, skal ha en avstand mellom buffernes midtlinjer på 1 830 mm. Dersom 
dette ikke er tilfelle, kan disse godsvognene være utstyrt med SA-3-koplinger, eller SA‑3‑kompatible 
koplinger, med eller uten sidebuffere.

På kjøretøyer som skal kjøre i Finland, og som har en avstand på 1 790 mm mellom buffernes midtlinjer, 
skal bredden på bufferskivene økes med 40 mm mot yttersiden.

7.7.2.1.1.2. Sporvidde på 1 520 mm

Medlemsstater: Polen, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland og Ungarn

Tilfelle «P»

Alle godsvogner som på permanent basis eller av og til skal kjøre på jernbanelinjer med en sporvidde 
på 1 520 mm i Polen og Slovakia og på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm i 
Litauen, Latvia og Estland, skal oppfylle følgende krav:

Hver godsvogn som oppfyller kravene i denne TSI-en når det gjelder en sporvidde på 1 520 mm og 1 435 
mm, skal være utstyrt med både automatisk kopling og skruekopling i henhold til én av følgende løsninger:

— type kopling kan endres på grensen mellom jernbanenett med en sporvidde på 1 435 mm og 1 520 mm

eller

— godsvognen kan utstyres med buffere og en automatisk kopling av typen S-A3 og en mellomkopling

eller

— godsvognen kan utstyres med skjulte buffere og automatisk kopling, buffere i framskutt posisjon skal 
gjøre det mulig å betjene en vogn uten skruekopling eller mellomkopling.
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Buffere og koplinger — versjon C

Kopling versjon D
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Buffer og kopling versjon D

Tankvogner til farlig gods skal være utstyrt med støtdempere for koplinger som overholder følgende parametrer:

— dynamisk demping på minst 130 kJ,

— stoppkraft under kvasistatisk belastning på minst 1 000 kN.
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7.7.2.1.1.3. Sporvidde på 1 520 mm/1 524 mm

Medlemsstater: Litauen, Latvia, Estland, Finland og Polen

Tilfelle «P»

Når det gjelder godsvogner som kjører eller er beregnet på å kjøre i permanent bilateral trafikk på 
jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm/1 524 mm mellom medlemsstater og tredjestater, får nr. 4 
og 5 i denne TSI-en ikke anvendelse.

7.7.2.1.1.4. Sporvidde på 1 520 mm

Medlemsstater: Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «T»

For godsvogner i permanent trafikk på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm mellom 
medlemsstater, får nr. 4 og 5 i denne TSI-en ikke anvendelse før neste gjennomgåelse av denne TSI-en. Ved 
neste gjennomgåelse skal det tas hensyn til de særlige tilfellene som er identifisert gjennom den prosessen 
som er angitt i nr. 7.5.1 i denne TSI-en.

7.7.2.1.1.5. Sporvidde på 1 668 mm — avstand mellom buffernes midtlinjer

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

For kjøretøyer som skal kjøre til Spania eller Portugal, er det tillatt med en avstand mellom buffernes 
midtlinje på 1 850 mm (± 10 mm). I så tilfelle skal det påvises at det er kompatibilitet mellom bufferne 
ved normal montering.

Bufferskivenes mål for toakslede godsvogner og boggigodsvogner:

Bufferskivenes samlede bredde på godsvogner som skal kjøre til Spania eller Portugal (avstand mellom 
midtlinjene på 1 850 mm), skal være på 550 mm eller 650 mm avhengig av egenskapene til godsvogner 
som er omfattet av gjeldende nasjonale regler.

7.7.2.1.1.6. Grensesnitt mellom vogner

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

I Irland skal det være 1 905 mm mellom buffernes midtlinjer, og høyden på buffernes og draginnretningens 
midtlinje skal være minst 1 067 mm og høyst 1 092 mm når godsvognen er tom.

For å lette til- og frakopling under skifting kan det monteres «hurtigkopling» på godsvogner (se 
vedlegg HH).

7.7.2.1.1.7. Generelt enkelttilfelle på jernbanenett med en sporvidde på 1 000 mm eller mindre

Medlemsstat: Hellas

Tilfelle «T1»:

De nasjonale reglene får anvendelse på den enkelte jernbanelinjen med en sporvidde på 1 000 mm, som 
ikke omfattes av denne TSI-ens virkeområde.
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7.7.2.1.2. Sikker på- og avstigning for rullende materiell

7.7.2.1.2.1. Sikker på‑ og avstigning for rullende materiell i Irland og Nord‑Irland

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

I Irland er kravet at «trinn og håndlister, der dette forekommer, er beregnet bare på av- og påstigning, og 
ikke på at sporskifteren kan stå på utsiden av kjøretøyet under skifting».

Vedlegg EE får ikke anvendelse I Irland og Nord-Irland.

7.7.2.1.3. Kjøretøykonstruksjonens styrke og sikring av gods

7.7.2.1.3.1. Jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm

Medlemsstater: Polen, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland og Ungarn

Tilfelle «P»

Alle godsvogner som på permanent basis eller av og til skal kjøre på spor med en sporvidde på 1 520 mm, 
skal oppfylle følgende krav:

Konstruksjonsbelastninger

Belastninger i lengderetningen,

Kategori Minsteverdier [kN]

Trykkraft på automatisk koplingsnivå 3 000

Trekkraft på automatisk koplingsnivå 2 500

Trykkraft ved hver bufferakse 1 000

Trykkraft påført eksentrisk (50 m) fra hver bufferakse 750

Trykkraft påført diagonalt via sidebuffere (dersom slike finnes) 400

Kjøretøyer som oppfyller disse kravene, kan skiftes uten begrensninger.

— Største loddrette belastning

Belastningen av en godsvogn med grensevilkår for konstruksjon på 150 % av høyeste belastning  
skal ikke forårsake plastisk deformasjon.

Nedbøyning av godsvognens ramme ved stillstand skal ikke være over 3 ‰ av kingboltens underlag.

— Belastningskombinasjoner

Konstruksjonen skal være i samsvar med belastningskombinasjoner fra det mest uhensiktsmessige 
tilfellet av loddrett belastning med trykkraft på 3 000 kN ved automatisk kopling og krefter påført 
hver bufferakse.

Det loddrette dynamiske overskuddet, som stammer fra treghetskraften som reagerer på belastningen 
på en vognkasse, og dens vannrette komponenter som reagerer tverrgående på sporet, skal vurderes 
ved beregning.

For tankvogner skal det i tillegg tas hensyn til innvendig trykk, undertrykk og trykk fra hydrauliske 
støt.
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— Belastning ved løfting

Godsvognen skal kunne tåle krefter under løfting uten plastisk deformasjon. Ytterligere støttepunkter 
i henhold til standardene for kjøretøyer med en sporvidde på 1 520 mm skal vurderes.

Krav til dynamiske krefter som påføres ved automatisk kopling

— Allment

En lastet eller tom godsvogn skal kunne tåle kollisjonen med en togstamme. Dette skal demonstreres 
ved prøving på et rett spor. Vekten av togstammen skal minst være lik vekten av den prøvede 
godsvognen. For prøving av toakslede godsvogner anbefales en togstamme på 100 ±3 t.

En togstamme skal være utstyrt med automatisk kopling av typen SA3 og en støtdemper for koplingen. 
Forskjellen mellom de automatiske koplingenes akser skal ikke overstige 50 mm.

Prøvingen skal gjennomføres med følgende spesifikasjoner:

— den enkelte prøvingsvognen skal være ubremset;

— kollisjonsvognen skal bestå av tre eller fire godsvogner som er satt sammen som en enhet, og som 
har en masse på minst 300 t.

Kraften som påføres i lastet tilstand, skal være 3 000 kN ± 10 %.

Kollisjonsvognens vogngruppe skal sikres mot rulling ved hjelp av en håndbrems eller bremsesko.

— Kollisjon i ulastet tilstand

Togstammens hastighet skal være 12 km/t. Prøvingsvognen skal være ubremset.

Belastningene skal ikke forårsake noen plastisk deformasjon. Spenninger på utvalgte kritiske steder 
som f.eks. forbindelsen boggi/ramme, ramme/vognkasse og overbygning skal registreres.

— Kollisjon i lastet tilstand

Prøvingsvognen skal lastes med største last.

Togstammens høyeste hastighet skal være 12 km/t. Kollisjonsprøvinger skal starte gradvis fra 2-3 
km/t.

Prøvingen skal foretas for følgende hastighetsområder:

— opp til 5 km/t,

— fra 5-10 km/t,

— over 10 km/t.

Det skal utføres minst fem kollisjonsprøvinger for hvert hastighetsområde. I tillegg skal det utføres tre 
kollisjonsprøvinger med en trykkraft som er lik 3 000 kN. Denne kollisjonskraften skal understøttes 
ved beregning.

Under prøvingene skal den tillatte trykkraften ved kollisjon ikke overstige grenseverdien med mer enn 
10 %. Dersom en grenseverdi på 3 000 kN ±10 % oppnås rett under 12 km/t, skal ikke hastigheten 
økes.

For i tillegg å simulere langsiktig bestandighet skal det utføres 40 kollisjonsprøvinger enten ved 
12 km/t eller med en trykkraft ved kollisjon på 3 000 kN.

Belastningene skal ikke forårsake noen plastisk deformasjon.
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— Dynamisk styrke når godsvognene er i drift

Godsvognene skal tåle trykk- og trekkrefter i lengderetningen på 1 000 kN ved 120 km/t.

7.7.2.1.3.2. Jernbanelinjer med en sporvidde på 1 668 mm — Løfting og heving

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

For toakslede godsvogner:

— Det skal fastsettes bestemmelser for å begrense at fjæren senkes når godsvognen løftes.

Et løsningsforslag er vist på plansje 3 i vedlegg X.

— Ved løfting med donkraft (begrenset til de høyeste innstillingene for «forbindelsene») skal hver 
godsvogn bli utstyrt med fire bunnplater, to under hver rammebjelke og plassert symmetrisk i forhold 
til godsvognens tverrgående akse.

Denne oppstillingen kan også være egnet for omstilling til en ny aksel i grav (herunder til motorvognsett 
eller leddvogner uten at antall enheter er begrenset).

Bunnplatene skal ha følgende dimensjoner:

— I godsvognens lengderetning: høyst 150 mm.

— På tvers av godsvognen: 100 mm.

— Tykkelse: 15 mm.

De skal ha et rillemønster med kryssende riller som går parallelt med og vinkelrett mot godsvognenes 
lengderetning:

— Rilledybde: cirka 5-7 mm.

— Rilledybde: cirka 4-6 mm.

Godsvognens infrastruktur skal være slik utformet at det er en klaring for hjulsatsene når bunnplatene 
i hevet posisjon (med normal donkraftbevegelse på 800 mm) når en høyde på høyst 1 550 mm over 
skinnenivå.

På plansje 6 i vedlegg X vises de klaringene som skal være på godsvognene når overdelen på 
donkraften settes på plass.

For boggigodsvogner:

— Boggier med utskiftbare aksler skal utstyres med en innretning som begrenser senkingen av fjærene 
når godsvognene med sine boggier løftes.

 Det anbefales å benytte den innretningen som er vist på plansje 10 i vedlegg X.

— Den største lengden på godsvognen over bufferne skal ikke overstige 24,486 m. Underrammens 
konstruksjon skal kunne bære vekten av boggirammene ved løfting under de forholdene som er 
definert i neste nummer.

— Plasseringen av donkrafter på arbeidssteder skal være i samsvar med diagrammene vist på plansje 13 
i vedlegg X.

De valgte løsningene egner seg for å håndtere alle godsvogner med en samlet lengde som ikke 
overstiger 24,480 m.

Godsvognen løftes ved at underrammen og boggirammene løftes samtidig. Godsvognene skal utstyres 
med vaiere som sikrer boggirammene til vognkassen under løftingen. På plansje 14 i vedlegg X 
vises de innretningene som er montert på fire steder på boggiene og på åtte steder på godsvognens 
underramme, slik at slik sikring kan foretas under løfting og at vaierne kan sitte løst når de ikke er i 
bruk.
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Underrammene på godsvognen skal utstyres med bunnplater som har følgende dimensjoner:

— I godsvognens lengderetning: minst 250 mm.

— Bredde på tvers av godsvognen: 100 mm.

— Tykkelse: 15 mm.

Kontaktoverflaten på bunnplatene skal ha riller i henhold til det som er angitt i nummeret om toakslede 
godsvogner.

Plasseringen av bunnplatene på godsvognens underrammer og de klaringene som skal finnes for å 
sette i overdelen til donkraftene, er vist på plansje 15 i vedlegg X. Denne plasseringen er også egnet 
for omstilling til nye aksler i grav (også til motorvognsett eller leddvogner uten at antall enheter er 
begrenset).

Godsvognens infrastruktur skal være slik utformet at det er klaring for hjulsatsene når bunnplatene 
i hevet posisjon (med normal donkraftbevegelse på 900 mm) når en høyde på høyst 1 650 m over 
skinnenivå.

7.7.2.2.  Samspill mellom kjøretøy og spor samt lasteprofiler

7.7.2.2.1.  Kinematisk lasteprofil

7.7.2.2.1.1. Kinematisk	lasteprofil,	Storbritannia

Medlemsstat: Storbritannia

Tilfelle «P»

For godsvogner som skal kjøre på det britiske jernbanenettet, se vedlegg T.

7.7.2.2.1.2. Godsvogner med sporvidder på 1 520 mm og 1 435 mm

Medlemsstater: Polen, Slovakia, Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «P»

For godsvogner som skal kjøre på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm og 1 435 mm, se 
vedlegg U.

7.7.2.2.1.3. Kinematisk	lasteprofil,	Finland

Medlemsstat: Finland

Tilfelle «P»

For godsvogner som bare skal kjøre i Finland og ved den svenske grensestasjonen Haparanda (1 524 mm), 
skal konstruksjonsprofilen ikke overskride lasteprofilen FIN 1 som er angitt i vedlegg W.

7.7.2.2.1.4. Kinematisk	lasteprofil,	Spania	og	Portugal

Medlemsstat: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

Passering over loddrette overgangskurver (herunder skifterygger) og over bremseinnretninger, 
skifteinnretninger eller stoppinnretninger.

Det skal være mulig for boggier å passere en stigningsvinkel for innkjøring på ferger der fergeklappens 
største vinkel i forhold til vannrett er 2o 30’ på 120 m kurver.

Passering av kurver.
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Det skal være mulig for godsvogner å kjøre gjennom kurver med en radius på 60 meter for flatvogner og 
75 meter for andre typer godsvogner på spor med standard sporvidde, og gjennom kurver med en radius på 
120 meter på spor med bred sporvidde.

7.7.2.2.1.5. Kinematisk	lasteprofil,	Irland

Medlemsstat: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

Dynamisk	lasteprofil	for	godsvogner:

Godsvogner som kjører mellom Irland og Nord-Irland, skal være i samsvar med Iarnród Éireanns 
dynamiske lasteprofil for godsvogner og Nord-Irlands (GNR) dynamiske lasteprofil for godsvogner som 
vises på profiltegning nr. 07000/121 i vedlegg HH. De statiske profilmålene for godsvogner som er angitt 
på denne tegningen, skal også overholdes.

Godsvognens konstruksjon:

Godsvognenes største konstruksjonsprofil skal fastsettes i samsvar med de nasjonale reglene.

7.7.2.2.2.  Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning

7.7.2.2.2.1. Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning, Finland

Medlemsstat: Finland

Tilfelle «P»

For kjøretøyer som skal kjøre i Finland, skal tillatt aksellast være på 22,5 tonn ved største tillatte hastighet 
på 120 km/t, og på 25 tonn ved største tillatte hastighet på 100 km/t, når hjuldiameteren er på mellom 920 
og840 mm.

7.7.2.2.2.2. Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning, Storbritannia

Medlemsstat: Storbritannia

Tilfelle «P»

Klassifiseringen av jernbanelinjer og strekningsavsnitt i Storbritannia utføres i samsvar med Notified 
National Standard (Railway Group Standard GE/RT8006 «Interface between Rail Vehicle Weights and 
Underline Bridges»). Kjøretøyer som skal kjøre i Storbritannia, skal klassifiseres i samsvar med denne 
standarden.

Klassifiseringen av godsvognen fastsettes i henhold til den geometriske plasseringen og belastningene på 
hver aksel.

7.7.2.2.2.3. Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning, Litauen, Latvia og Estland

Medlemsstater: Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «P»

De nasjonale reglene får anvendelse på konstruksjonsprofilen.

7.7.2.2.2.4. Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning, Irland og Nord‑Irland

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

Grenseverdien for den statiske aksellasten for godsvogner er på 15,75 tonn for det irske jernbanenettet, 
men på visse strekninger er det tillatt å kjøre med boggigodsvogner som har en aksellast på 18,8 tonn.
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7.7.2.2.3. Parametrer for rullende materiell som påvirker togovervåkingssystemer på bakken

7.7.2.2.4.  Kjøretøyets dynamiske egenskaper

Kategori «P» — permanent

7.7.2.2.4.1. Liste over særlige tilfeller av hjuldiameter for ulike sporvidder

Betegnelse Hjuldiameter 
(mm) Sporvidde (mm) Minsteverdi (mm) Største verdi (mm)

Avstand mellom hjulflensens 
ytterkanter (SR)

≥ 840 1 520 1 487 1509

1 524 1 487 1514

1 602

1 668 1 643 1659

Avstand mellom hjulflensens 
indre kanter (AR)

≥ 840 1 520 1 437 1443

1 524 1 442 1448

1 602

1 668 1 590 1596

Hjulfelgens bredde (BR) ≥ 330 1 520 133 140(1)

Hjulflensens tykkelse (Sd) ≥ 840 1 520 24 33

< 840 og ≥ 
330

andre 27,5 33

Hjulflensens høyde (Sh) ≥ 760 28 36

< 760 og ≥ 
630

30 36

< 630 og ≥ 
330

32 36

Hjulflensens flate (QR) ≥ 330 6,5

Ovennevnte størrelser er angitt som en funksjon av høyden på øverste skinnenivå og skal overholdes av tomme eller 
lastede godsvogner.
(1) Ujevnheter medregnes i begrensningsverdien
Hjulsatsene på godsvogner som kjører permanent på spor med en sporvidde på 1 520 mm, skal måles i samsvar med 
framgangsmåten for oppmåling av hjulsatser på godsvogner som kjører på spor med en sporvidde på 1 520 mm.

7.7.2.2.4.2. Hjulmateriale:

Det blir vanligvis benyttet et særskilt hjulmateriale i Finland og Norge på grunn av de nordiske 
klimaforholdene. Det ligner på ER8, men har et større innhold av mangan og silisium for å forbedre 
egenskapene mot avskalling. Dette materialet kan brukes i innenriks trafikk dersom partene er enige om 
det.

7.7.2.2.4.3. Særlige belastninger

Ytterligere krefter skal brukes dersom jernbanelinjens parametrer genererer høyere krefter.

(Eksempel: små kurver)

7.7.2.2.4.4. Kjøretøyets dynamiske egenskaper, Spania og Portugal

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

Hjulfelgens bredde

Dersom en aksel er konstruert for belastninger på 22,5 tonn, kan det benyttes felger som vist på tegningene 
på plansje 1 i vedlegg X og utarbeidet for ERRIs standard akselkonstruksjon. Det skal treffes ytterligere 
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tiltak i visse tilfeller for å oppnå samsvar med de målene på hjulflensenes aktive overflater på de akslene 
som er angitt i denne TSI-en.

7.7.2.2.4.5. Kjøretøyets dynamiske egenskaper, Irland og Nord‑Irland

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

Rullende materiell skal være konstruert slik at det på en sikker måte kan kjøre på et skjevt spor med opp til 
17o/oo over en strekning på 2,7 meter og opp til 4o/oo over en strekning på 11,2 meter.

Største og minste verdi for SR og AR er som følger:

SR Alle hjuldiametrer minst 1 571 mm høyst 1 588 mm

AR Alle hjuldiametrer minst 1 523 mm høyst 1 524 mm

BR Alle hjuldiametrer minst 127 mm høyst 135 mm

Sd Alle hjuldiametrer minst 24 mm høyst 32 mm

Sh Alle hjuldiametrer minst 30,5 mm høyst 38 mm

QR Alle hjuldiametrer 6,5

7.7.2.2.5. Trykkrefter i lengderetningen

7.7.2.2.5.1. Trykkrefter i lengderetningen, Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 
mm, Litauen, Latvia og Estland

Medlemsstater: Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, 
Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «P»

Krav til godsvogner beregnet på en sporvidde på 1 520 mm, som gjelder for godsvogner beregnet på en 
sporvidde på 1 435 mm, for å få kjøre på jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm.

Stater: Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, Litauen, Latvia og 
Estland

Godsvogner med automatisk kopling skal tåle trykk- og trekkrefter i lengderetningen på 1 000 kN ved 
120 km/t.

7.7.2.2.6.  Boggi og løpeverk

7.7.2.2.6.1. Boggi og løpeverk, Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, Litauen, 
Latvia og Estland

Medlemsstater: Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, 
Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «P»

I Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm og i Litauen, Latvia og 
Estland stilles følgende krav til godsvogner med løpeverk for variabel sporvidde på 1 435 mm/1 520 mm, 
som skal trafikkere på jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm:

a)  Allment

For toakslede boggier skal den tillatte avstanden mellom hjulsatsene være på mellom 1 800 mm og 
2 400 mm.

Løpeverk som er beregnet på europeiske jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm, skal kunne tåle 
et driftstemperaturområde på fra - 40 oC til + 40 oC. For asiatiske jernbanenett med en sporvidde på 
1 520 mm skal løpeverket være egnet til et temperaturområde på fra - 60 oC til + 45 oC og en relativ 
fuktighet på 0-100 %.
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b)  Løpeverkets rammer

Rammen til løpeverket kan være sveiset eller støpt. Det stålet som brukes, skal kunne sveises uten 
forutgående oppvarming og skal ha en strekkfasthet på minst 370 N/mm2. De minsteverdiene som skal 
oppnås for slagseighet (slagprøving med V-prøvingsstand i henhold til ISO-prøving), er sammenfattet 
i følgende tabell:

Slagseighet [J]

-20 oC -40 oC -60 oC

27 27 21

Det kreves bare prøving for kjøring på jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm.

7.7.2.2.6.2. Boggi og løpeverk, Spania og Portugal

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

Boggiens samlede dimensjoner

Boggier med utskiftbare aksler skal ha en minste akselavstand på 1,80 m og en avstand mellom 
opphengningsflatene på 2,170 m. Boggiens samlede dimensjoner er angitt på plansje 7 i vedlegg X. De slik 
definerte samlede dimensjonene får anvendelse på en boggi som egner seg for S-bremsevilkår. Franske og 
spanske nasjonale myndigheter skal rådspørres med hensyn til anvendelsen av SS-bremsevilkår.

Høyden på dreiepunktet skal være 925 mm over skinnenivå, og radien på dreiepunktet skal være 190 mm 
som for en boggi med standard sporvidde. Dreietappen skal være i samsvar med tegningen på plansje 8 i 
vedlegg X.

Akselkasse for godsvognboggier

Akselkassene skal være i samsvar med tegningen på plansje 9 i vedlegg X.

Løftbar sikkerhetsinnretning som kopler akselen sammen med boggirammen.

Akselkassene skal være utstyrt med et sikkerhetssystem som gjør det mulig å feste akslene til boggirammen. 
En slik innretning som er vist på plansje 11 i vedlegg X, skal være løftbar når aksel stilles om.

Hjul

For toakslede godsvogner:

Nye hjul skal ha en rulleflatediameter på høyst 1 000 mm.

For boggigodsvogner:

Nye hjul skal ha en rulleflatediameter på høyst 920 mm.

Hjulsatser

Hjulsatsene skal være forsynt med et serienummer, typenummer og eierens merke.

Disse angivelsene sammen med datoen (måned og år) for det seneste ettersynet av hjulsatsene, koden til 
det jernbaneforetaket som eier eller har registrert vognen, og indeksnummeret for det stedet som har utført 
ettersynet, skal være angitt på et bånd som er montert løst på akselen.

Koden til det jernbaneforetaket som eier eller har registrert vognen, og datoen (måned og år) for det seneste 
ettersynet skal gjengis med hvit maling på fronten av hver akselkasse.
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Akselkasse og motholdplater for skinneskrue

Akselkasser, akselholdere og fjærklemmer skal være konstruert slik at de angivelsene som er vist på 
plansje 2, kan overholdes (diameteren for hullet i den øverste delen av akselkassen skal gjøre det mulig å 
bruke en ring eller en stoppinnretning for å justere opphenget, som vist i vedlegg X).

Ettersom hjulene på en aksel med bred sporvidde sitter svært nær godsvognens underramme, skal det 
brukes en bøyle med akselholder på 14 eller 10 mm: se plansje 18.

Det anbefales å bruke akselholdersteg som kan fjernes og monteres raskt. De skal festes ved hjelp av bolter 
på 2 M-20 × 55 som er montert med rillede skiver. Ved konstruksjonen skal avstanden mellom sentrum av 
hullene være 483 +1/0 mm.

Hjulsatsenes samlede overflate

Kjøretøyenes underramme skal ha en helt fri overflate i nivå med hvert hjul, som vist på plansje 4.

Akselkonstruksjon

Akslene skal kunne bære den høyeste belastningen som er fastsatt for jernbanelinjer som er egnet for 
aksellast på 20 t (jernbanelinjer i kategori C) eller for aksellast på 22,5 t (jernbanelinjer i kategori D). 
De skal monteres med akselkasse med rullelager og være utskiftbare med eksisterende aksler. De nye 
akslene skal være konstruert i henhold til de bestemmelsene som er fastsatt i denne TSI-en. Bruken av 
hjulsatser som kan justeres automatisk i bredden, og som kan kjøre på jernbanelinjer med en sporvidde 
på både 1 435 mm og 1 668 mm, kan bare anvendes til internasjonal transport gjennom Frankrike dersom 
vedkommende myndigheter i Spania og Frankrike har godkjent det.

7.7.2.3.  Bremsing

7.7.2.3.1.  Bremsevirkning

7.7.2.3.1.1. Bremsevirkning, Storbritannia

Medlemsstat: Storbritannia

Tilfelle «P»

Se nr. V2 i vedlegg V for godsvogner som skal kjøre på det britiske jernbanenettet.

7.7.2.3.1.2. Bremsevirkning, Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, Litauen, 
Latvia og Estland

Medlemsstater: Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, 
Litauen, Latvia og Estland

Tilfelle «P»

— Styreventiler

Samtrafikkvogner som er beregnet på en sporvidde på 1 435 mm, og som skal kjøre på jernbanenett 
med en sporvidde på 1 520 mm, skal være utstyrt med ekstra bremsanlegg i samsvar med følgende:

Løsning 1: Monter en omstiller på de to styreventilene

— for en sporvidde på 1 435 mm: styreventil i samsvar med vedlegg I

— for en sporvidde på 1 520 mm: styreventil av typen 483

Løsning 2: Monter en standard styreventil eller en godkjent styreventilkombinasjon KE/483 på 
godsvognen som oppfyller de tekniske bremsekravene til jernbanenett med en sporvidde på både 1 435 
mm og 1 520 mm, med en omstiller som gjør at systemet kan kople om til respektive driftssystem. 

I henhold til løsning 1 skal godsvognens bremseutstyr omfatte omstillere for «brems av/på» og «gods/
passasjer» samt «tom/lastet» dersom det ikke er noe automatisk lasteproporsjonalt bremseanlegg i 
samsvar med vedlegg I, og en omstiller for «brems av/på» og «tom — delvis lastet — lastet» som 
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kreves i henhold til standardene for en sporvidde på 1 520 mm og «Technical Requirements for the 
Brake Equipment of Wagons built in RF Workshops».

Hver styreventil skal ha sin egen løseventil med en trekksnor med håndtak på begge sider av 
godsvognen.

For bremseløsning 2 skal det helst brukes en styreventil kombinert med et automatisk lasteproporsjonalt 
bremseanlegg. Når bremseposisjonen koples om manuelt i tråd med lasten, skal det være minst to 
forskjellige innstillinger for bremsekraft.

— Lasteproporsjonal bremsing, bremsekraft og bremsevirkning

Godsvognens bremser skal sikre at de foreskrevne verdiene for bremsevekt og teoretiske 
bremsekraftkoeffisienter overholdes for drift på jernbanelinjer med en sporvidde på både 1 435 mm 
og 1 520 mm ved respektive høyeste hastigheter.

For drift på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 435 mm skal godsvognene være utstyrt med enten en 
manuell omstiller for last eller et automatisk lasteproporsjonalt bremseanlegg som oppfyller kravene 
i vedlegg I.

For drift på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm skal godsvognene være utstyrt med 
enten et automatisk lasteproporsjonalt bremseanlegg eller en manuell omstiller for last med minst 
to innstillinger. Ved bruk av det automatiske systemet og konfigurasjonen for jernbanelinjer med en 
sporvidde på 1 520 mm skal det tas behørig hensyn til den aktuelle boggikonstruksjonen og type 
overgang fra en sporvidde til en annen.

Bremsevirkningen skal beregnes på grunnlag av «Standard Braking Calculation for Freight and 
Refrigerator Wagons». Her skal den teoretiske koeffisienten som beregnes for godsvognens 
bremseklosskraft, når bremseanlegget omstilles til en sporvidde på 1 520 mm, oppfylle følgende 
verdier:

— for komposittbremseklosser: minst 0,14 opp til høyst 0,31 for en fullastet godsvogn, og minst 0,22 
opp til høyst 0,37 for en tom godsvogn,

— for bremseklosser i støpejern: minst 0,36 opp til høyst 0,70 for en fullastet godsvogn, og minst 
0,62 opp til høyst 0,81 for en tom godsvogn.

De forskjellige bremsekreftene for godsvogn som er angitt i standardene for drift på jernbanelinjer 
med en sporvidde på 1 435 mm og 1 520 mm, kan innstilles ved hjelp av en egnet justering av 
bremseutstyret eller bremsesylinderen.

— Omstiller for å kople om fra en sporvidde på 1 435 mm til en sporvidde på 1 520 mm

Endringen fra et styreventilsystem til et annet skal finne sted når sporvidden koples om ved hjelp av 
omstilleren mellom en sporvidde på 1 435 mm og 1 520 mm. Denne innretningen skal kunne aktiveres 
med minst mulig anstrengelse, og den skal kunne settes i sluttposisjon på en pålitelig måte. Den valgte 
sluttposisjonen skal svare til ett bremseanlegg og skal sette det andre bremseanlegget ut av drift. Når 
ett bremseanlegg svikter, skal det andre fortsette å fungere, forutsatt at godsvognen har to separate 
styreventiler.

Omkoplingen fra et bremseanlegg til et annet kan bare utføres på den stasjonen der sporvidden endres 
enten manuelt (ved hjelp av en særskilt innretning) eller automatisk.

Det valgte bremseanlegget skal tydelig angis, også når omkoplingen skjer automatisk.

Når omkoplingen skjer automatisk, skal det helst benyttes et automatisk lasteproporsjonalt 
bremseanlegg.
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7.7.2.3.1.3. Bremsevirkning, Finland

Medlemsstat: Finland

Tilfelle «P»

For kjøretøyer som bare skal kjøre på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 524 mm, skal bremsekraften 
bestemmes på grunnlag av en minste avstand på 1200 m mellom signalene på det finske jernbanenettet. 
Minste bremseprosent er 55 % for 100 km/t og 85 % for 120 km/t.

Kravene til energigrenser når det gjelder en skråning med et gjennomsnittlig fall på 21 ‰ og en lengde på 
46 km (skråningen på St. Gotthard-banen), gjelder ikke for kjøretøyer som bare skal kjøre på jernbanelinjer 
med en sporvidde på 1 524 mm.

For kjøretøyer som bare skal kjøre på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 524 mm, skal parkeringsbremsen 
være konstruert slik at fullastede godsvogner kan stå stille ved et fall på 2,5 % med største adhesjon på 0,15 
uten vind. På vogner som er konstruert for transport av veigående kjøretøyer, betjenes parkeringsbremsen 
fra bakken.

7.7.2.3.1.4. Bremsevirkning, Spania og Portugal

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

Montering av bremsesko.

For toakslede godsvogner:

Bremseskoene skal monteres i henhold til kravene angitt på plansje 5. Monteringen i henhold til plansje 12 
for boggigodsvogner kan også benyttes.

For boggigodsvogner:

Bremseskoene skal monteres i henhold til bestemmelsene på plansje 12.

7.7.2.3.1.5. Bremsevirkning, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og Litauen

Medlemsstater: Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og Litauen

Tilfelle «T1»:

Kravene i denne TSI-en med hensyn til bruk av komposittbremseklosser, som er godkjent på grunnlag av 
eksisterende UIC-spesifikasjoner og prøvingsmetoder, er ikke generelt gyldige i Finland, Norge, Sverige, 
Estland og Litauen.

Komposittbremseklosser skal vurderes på nasjonalt plan, og det skal tas hensyn til miljøforhold om 
vinteren.

Dette særlige tilfellet er gyldig inntil spesifikasjoner og vurderingsmetoder er utarbeidet ytterligere og har 
vist seg å være tilfredsstillende for de nordiske vinterforholdene.

Dette er ikke til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre i de nordiske og baltiske 
statene.

7.7.2.3.1.6. Bremsevirkning, Irland og Nord‑Irland

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

Driftsbrems: Stopplengden for en ny godsvogn som kjører på et rett eller flatt spor på jernbanenettet i 
Irland, skal ikke overskride følgende verdier:

Stopplengde = (v2/(2*0,55) m
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(der v = godsvognens høyeste driftshastighet på det irske jernbanenettet i m/s).

Høyeste driftshastighet skal være under eller lik 120 km/t. Disse vilkårene skal oppfylles under alle 
belastningsforhold.

7.7.2.3.2.  Parkeringsbrems

7.7.2.3.2.1. Parkeringsbrems, Storbritannia

Medlemsstat: Det forente kongerike

Tilfelle «P»

Se nr. V1 i vedlegg V for godsvogner som skal kjøre på det britiske jernbanenettet.

7.7.2.3.2.2. Parkeringsbrems, Irland og Nord‑Irland

Medlemsstater: Irland og Nord-Irland

Tilfelle «P»

For nye godsvogner som skal brukes bare på det irske jernbanenettet, skal hver godsvogn være utstyrt med 
en parkeringsbrems som kan holde en fullastet godsvogn stille ved et fall på 2,5 % med største adhesjon 
på 10 % uten vind.

Irland ber om unntak fra kravene om at parkeringsbremsen skal betjenes «fra kjøretøyet», og foretrekker 
kravet om at «parkeringsbremsen skal betjenes fra kjøretøyet eller bakken».

7.7.2.4.  Miljøforhold

7.7.2.4.1.  Miljøforhold

7.7.2.4.1.1. Miljøforhold, Spania og Portugal

Medlemsstater: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

I Spania og Portugal er den øvre utvendige temperaturgrensen + 50 i stedet for + 45, slik det er angitt i 
temperaturklasse Ts i nr. 4.2.6.1.2.2.

7.7.2.4.2.  Brannsikring

7.7.2.4.2.1.  Brannsikring, Spania og Portugal

Medlemsstat: Spania og Portugal

Tilfelle «P»

Gnistfanger

Kategori «P» - permanent

For toakslede godsvogner:

Gnistfangerskjermer skal konstrueres og monteres i henhold til plansje 16.

Den utvendige delen av disse skjermene skal vende nedover, og deres øverste del skal være buet.

Bredden på den øverste delen skal være 415 +5/0 mm, og avstanden mellom de innvendige hjørnene skal 
være 1 120 mm.

Den loddrette delen på disse skjermene skal være 115 mm høye, og den delen som peker nedover, skal 
være 32 mm ved 30o. Avstanden mellom disse skjermene i forhold til gulvet skal være 20 mm, og radien på 
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den buede delen skal være 1 800 mm. Akslede godsvogner som er godkjent for transitt mellom Frankrike 
og Spania med farlig gods i RID-klasse 1a og 1b, skal ha bremsen sperret når de er i drift.

For boggigodsvogner:

— Gnistfangerskjermer skal konstrueres og monteres i henhold til plansje 17.

— De skal være glatte og 500 mm brede.

— Avstanden mellom deres innvendige hjørner skal være 1 100 mm ± 10.

— Skjermen skal ha en minste avstand til gulvet på 80 mm.

7.7.2.4.3.  Elektrisk beskyttelse

7.7.2.4.3.1. Elektrisk beskyttelse, Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, 
Litauen, Latvia og Estland

Medlemsstat: Polen og Slovakia på utvalgte jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm, Litauen, 
Latvia og Estland

Tilfelle «P»

Ytterligere krav til godsvogner som kjører på jernbanelinjer med en sporvidde på 1 520 mm og 1 435 mm 
når de skal kjøre på jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm.

7.7.3.  TABELL OVER SÆRLIGE TILFELLER ORDNET ETTER MEDLEMSSTAT

Stat Nummer Parameter Særlig tilfelle Kategori

Alle stater 4.2.3.4 Kjøretøyets dynamiske 
egenskaper

7.7.2.2.4.1. P

Finland 4.2.2.1 Grensesnitt (f.eks. kopling) 
mellom kjøretøyer

7.7.2.1.1.1 P

Finland 4.2.3.1 Kinematisk lasteprofil 7.7.2.2.1.3 P

Finland 4.2.3.2 Statisk aksellast, dynamisk 
hjulbelastning og lineær 
belastning

7.7.2.2.2.1 P

Finland 4.2.4.1 Bremsevirkning 7.7.2.3.1.3 P

Finland, Sverige, Norge, 
Estland, Latvia og Litauen

6.2.3.3 
(vedlegg P)

Bremsevirkning 7.7.2.3.1.5 T1

Finland, Estland, Latvia, 
Litauen, Polen

Nr. 4 og 5 Egenskaper for 
delsystemer og 
samtrafikkomponenter

7.7.2.1.1.3 P

Finland og Norge 5.3.2.3 Hjul 7.7.2.2.4.2 P

Storbritannia 4.2.3.1 Kinematisk lasteprofil 7.7.2.2.1.1 P

Storbritannia 4.2.3.2 Statisk aksellast, dynamisk 
hjulbelastning og lineær 
belastning

7.7.2.2.2.2 P

Storbritannia 4.2.4.1.2.2 Bremsevirkninge 7.7.2.3.1.1 P

Storbritannia 4.2.4.1.2.8 Parkeringsbrems 7.7.2.3.2 P

Hellas 4.2.3.4 Kjøretøyets dynamiske 
egenskaper

7.7.2.1.1.6 T1

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.2.1 Grensesnitt (f.eks. kopling) 
mellom kjøretøyer

7.7.2.1.1.2 P
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Stat Nummer Parameter Særlig tilfelle Kategori

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.2.3 Kjøretøykonstruksjonens 
styrke

7.7.2.1.3.1 P

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.3.1 Kinematisk lasteprofil 7.7.2.2.1.2 P

Litauen, Latvia og Estland 4.2.3 Statisk aksellast, dynamisk 
hjulbelastning og lineær 
belastning

7.7.2.2.2.3 P

Litauen, Latvia og Estland Nr. 4 og 5 Egenskaper for 
delsystemer og 
samtrafikkomponenter

7.7.2.1.1.4 T

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.3.4 Kjøretøyets dynamiske 
egenskaper

7.7.2.2.4 P

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.3.5 Trykkrefter i 
lengderetningen

7.7.2.2.5.1 P

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

5.3.2.1 Boggier og løpeverk 7.7.2.2.6.1 P

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.4.1 Bremsevirkning 7.7.2.3.1.2 P

Polen, Slovakia, Litauen, 
Latvia og Estland

4.2.7.3 Elektrisk beskyttelse 7.7.2.4.3.1 P

Irland og Nord-Irland 4.2.1 Grensesnitt (f.eks. kopling) 
mellom kjøretøyer

7.7.2.1.1.5 P

Irland og Nord-Irland 4.2.2.2 Sikker på- og avstigning 7.7.2.1.2.1 P

Irland og Nord-Irland 4.2.3 Statisk aksellast, dynamisk 
hjulbelastning og lineær 
belastning

7.7.2,2.2.4 P

Irland og Nord-Irland 4.2.3.4 Kjøretøyets dynamiske 
egenskaper

7.7.2.2.4.5 P

Irland og Nord-Irland 4.2.4.1 Bremsevirkning 7.7.2.3.1.5 P

Irland og Nord-Irland 4.2.4.1.2.8 Parkeringsbrems 7.7.2.3.2.2 P

Spania og Portugal 4.2.2.1 Grensesnitt (f.eks. kopling) 
mellom kjøretøyer

7.2.1.1.4 P

Spania og Portugal 4.2.2.3 Kjøretøykonstruksjonens 
styrke

7.7.2.1.3.2 P

Spania og Portugal 4.2.3.1 Kinematisk lasteprofil 7.7.2.2.1.4 P

Spania og Portugal 4.2.3.4 Kjøretøyets dynamiske 
egenskaper

7.7.2.2.4.4 P

Spania og Portugal 5.3.2.1 Boggier og løpeverk 7.7.2.2.6.2 P

Spania og Portugal 4.2.4.1 Bremsevirkning 7.7.2.3.1.4 P

Spania og Portugal 4.2.6.1.2.2 Miljøforhold 7.7.2.4.1.1 P

Spania og Portugal 4.2.7.2 Brannsikring 7.7.2.4.2.1 P
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VEDLEGG A

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER:

A.1.  Buffere

Figur A1

Bufferskive

A.2.  Draginnretning

Figur A2

Dragkrok — dimensjoner
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Figur A3

D-bøyle til skruekopling
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Figur A4

Draginnretninger og støtdempere
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Figur A5

Bern-rektangel

ESPACES LIBRES A RESERVER AUX EXTREMITES DES VEHICULES

FREIZUHALTENDE RÄUME AN DEN WAGENENDEN

CLEARANCES TO BE PROVIDED AT VEHICLE EXTREMITIES
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Figur A6

Skruekopling og dragkroker

Figur A7

Klaring som skal finnes ved godsvognens ender over dragkroken

__________
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VEDLEGG B

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER:

MERKING AV GODSVOGNER
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B.1.  KJØRETØYETS ENTYDIGE NUMMER

(Plassering: til venstre, på hver side)

Kjøretøyets nummer skal være minst 80 mm høyt og skal være plassert høyst 2 m over skinnenivå. Nummeret skal være 
plassert slik at det ikke kan bli skjult av en eventuell presenning som brukes for å dekke godsvognen.

Nærmere opplysninger vil bli å finne i en EN-standard, som det er blitt anmodet om.

B.2.  KJØRETØYETS EGENVEKT

(Plassering: til venstre, på hver side)

Figur B1

Egenvekten til godsvogner uten håndbrems

Figur B2

Merking av egenvekten og avbremset masse på godsvogner med håndbremser

Dersom håndbremsen betjenes fra bakken, skal den være innrammet med rød farge.

Dersom en godsvogn er utstyrt med mer enn én brems, og disse fungerer uavhengig av hverandre, skal antall bremser 
vises foran angivelsen av avbremset masse (f.eks. 2 x 0,00 t).

B.3.  KJØRETØYETS BELASTNINGSTABELL

(Plassering: til venstre, på hver side)

Figur B3
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Figur B4

Figur B5

Fotnotene i figurene betyr følgende:

1)  Største nyttelast i tonn for godsvogner i tog med toppfart på 100 km/t.

2)  Største nyttelast i tonn for godsvogner i tog med toppfart på 120 km/t.

3)  For godsvogner som har en toppfart på 120 km/t bare når de er tomme.

4)  Godsvogner som kan framføres med samme belastninger som i S-trafikk ved 120 km/t, skal være merket med tegnet 
«* *», plassert til høyre for merkingen for største belastning. Virkeområdet for «**»-merkingen (bare opprustede/
fornyede godsvogner eller nye og opprustede/fornyede godsvogner) er et åpent punkt.

MERKNAD: 

Merking for jernbanelinjer i kategori D kan bare plasseres på godsvogner der det er tillatt en høyere aksellast for 
kategori D enn for kategori C.

Figur B6

Dimensjoner for belastningstabell
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B.4.  LENGDE OVER BUFFERE

(Plassering: til venstre, på hver side)

Figur B7

B.5.  SYMBOLER FOR KJØRING TIL STORBRITANNIA

(Plassering: til venstre, på hver side)

Figur B8

For godsvogner godkjent for togferger

Figur B9

For godsvogner godkjent for framføring gjennom kanaltunnelen

Figur B10

For godsvogner godkjent for togferger og for framføring gjennom kanaltunnelen
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B.6.  GODSVOGNER SOM ER KONSTRUERT FOR KJØRING MELLOM STATER MED FORSKJELLIGE 
SPORVIDDER

(Plassering: til høyre, på hver side)

Figur B11

B.7.  HJULSATSER MED AUTOMATISK JUSTERING AV SPORVIDDE

(Plassering: til høyre, på hver side)

Løpeverk med mulighet for automatisk justering av sporvidde innenfor området 1 435 mm-1 668 mm.

Figur B12

B.8.  SKIFTING IKKE TILLATT PÅ SKIFTERYGGER MED MINDRE KURVERADIUS ENN DEN SOM ER 
ANGITT I TEGNINGEN NEDENFOR

(Plassering: til venstre for hver langbjelke)

Figur B13

Denne merkingen angir minste tillatte loddrette kurveradius for bakketopper eller dalsøkk for godsvogner som på grunn 
av sin konstruksjon kan pådra seg skader dersom de kjører over en skifterygg med en kurveradius på 250 m.
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B.9.  BOGGIGODSVOGNER MED EN AVSTAND MELLOM AKSLENE PÅ MER ENN 14 000 MM SOM ER 
GODKJENT FOR SKIFTING PÅ SKIFTERYGG

(Plassering: til venstre for hver langbjelke)

Denne merkingen er for boggigodsvogner med en avstand på mer enn 14 000 mm mellom to aksler plassert ved siden 
av hverandre.

Merkingen angir største avstand mellom aksler plassert ved siden av hverandre.

Figur B14

B.10. GODSVOGNER SOM IKKE SKAL PASSERE GJENNOM SKINNEBREMSER ELLER ANDRE 
AKTIVERTE STOPPINNRETNINGER

(Plassering: til venstre for hver langbjelke)

Figur B15

Denne merkingen er for godsvogner som på grunn av sin konstruksjon ikke skal passere gjennom skinnebremser eller 
andre skifte- og bremseinnretninger i drift.

B.11. TABELL OVER VEDLIKEHOLDSDATOER

(Plassering: til høyre for hver langbjelke)

Idet det tas hensyn til det vedlikeholdssystemet som er benyttet, skal det være mulig å påvise gyldigheten av de 
opplysningene som vises på vedlikeholdsplaten.
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Figur B16

1)  Vedlikeholdsplatens gyldighetstid.

2)  Angivelse av det verkstedet som har ansvar for vedlikehold, slik at gyldighetstiden kan endres.

3)  Dato for når arbeidet ble utført (dag, måned, år).

4)  Supplerende merking. Skal bare anvendes av det jernbaneforetaket som står som eier.

B.12. ADVARSEL OM HØYSPENNING

Figur B17

For kjøretøyer som er bygd etter 1.1.1987
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Denne merkingen er plassert på godsvogner med stigbrett plassert høyere enn 2 000 mm over skinnenivå eller med trinn 
som ender over denne høyden, inntil disse innretningene. Merkingen er plassert slik at den er synlig før personen når 
faresonen.

B.13. PLASSERING AV LØFTE- OG HEVEPUNKTER

Denne merkingen er plassert på venstre og høyre side på hver langbjelke i nivå med løftepunktene.

Figur B18

Løfting uten løpeverk på verksted

Figur B19

Løfting i fire punkter med eller uten løpeverk

Figur B20

Løfting med eller uten løpeverk eller gjeninnsetting av vogn på sporet ved løfting i bare én ende eller nær enden
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B.14. GODSVOGNENS STØRSTE BELASTNING

(Plassering: til høyre for hver langbjelke)

Denne merkingen er for godsvogner med en lastekapasitet som er høyere enn høyeste angitte belastning, og godsvogner 
uten merking for høyeste belastning. Den angir høyeste tillatte belastning for den aktuelle godsvognen.

Figur B21

B.15. TANKVOGNERS KAPASITET

(Plassering: til venstre, på hver side)

På tankvogner og lignende angis kapasiteten i kubikkmeter, hektoliter eller liter ved hjelp av merkingen angitt nedenfor.

Figur B22

B.16. CONTAINERVOGNERS GULVHØYDE

(Plassering: til høyre, på hver side)

Figur B23

Dette skiltet er plassert på containervogner som er konstruert for transport av store containere og/eller flak, og det 
angir høyden i mm på godsvognens lasteplan når godsvognen ikke er lastet.
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B.17. MINSTE KURVERADIUS

(Plassering: til venstre for hver langbjelke)

Denne merkingen er for boggigodsvogner som bare kan kjøre gjennom kurver med en radius på mer enn 35 m, og angir 
den minste tillatte kurveradien.

Figur B24

B.18. SKILT TIL BOGGIGODSVOGNER SOM BARE HAR TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ TOGFERGERAMPER 
MED EN STØRSTE VINKEL PÅ 2O30‘

(Plassering: til venstre for hver langbjelke)

Denne merkingen er for boggigodsvogner som bare kan passere over en togfergerampe med en vinkel som er mindre 
enn 2o30’, og som angir den største tillatte rampevinkelen for den aktuelle godsvognen.

Figur B25

B.19. MERKING AV PRIVATEIDE GODSVOGNER

(Plassering: til venstre, på hver side)

Privateide godsvogner skal merkes med den registrerte innehaverens navn og adresse.

B.20. MERKING AV GODSVOGNER OM SÆRSKILTE RISIKOER FOR GODSVOGNEN

a) I de tilfellene der vognkasser (overbygninger) kan bevege seg i forhold til underrammen (godsvogner med 
støtdempere osv.), skal deler som kan bli rammet i forbindelse med kollisjoner, males med diagonale sorte streker 
på gul bakgrunn slik at oppmerksomheten rettes mot de farlige områdene.

b) For å unngå mulig fare på grunn av slepekroker som stikker ut mer enn 150 mm, skal slike kroker males på følgende 
måte:

— slepekroker og verneinnretning: gul,

— braketter for slepekroker,

— som stikker ut opp til 250 mm: gul,

— som stikker ut mer enn 250 mm: diagonale svarte streker på gul bakgrunn.
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B.21. PLASSERING AV LAST: FLATVOGNER

(Plassering: i midten av hver langbjelke)

Flatvogner med en anvendbar lengde på over 10 m og åpne godsvogner med høye sider som er bygd etter 1. januar 1968, 
skal ha en merking av maksimal høyde på enkeltgods som er fordelt over minst tre forskjellige lengder på anleggsflaten, 
slik det er vist i figur B28 eller B29.

Disse opplysningene er valgfrie for alle andre godsvogner.

Dette skiltet er valgfritt for alle andre godsvogner som eventuelt kan få skiltet påmontert, slik det er vist i figur B26, 
B27, B28 eller B29.

Figur B26

Eksempel som viser konsentrerte belastninger fordelt over forskjellige lengder på anleggsflaten, og belastninger 
som hviler på to separate bolstre (lastebredde ≥ 2m)

Høyeste verdi for forskjellige lengder:

- av konsentrerte belastninger fordelt over lengder på anleggsflater 

- av belastninger som hviler på to bolstre 

______________________
1) Skilt som viser lengden på anleggsflater på konsentrerte belastninger, eller avstanden mellom bolstrene.
2) Avstand i meter mellom skiltene som angir lengden.
3) Største transporterte vekt av konsentrerte belastninger.
4) Største transporterte vekt av belastninger som hviler på to bolstre.
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Figur B27

Eksempel som viser konsentrerte belastninger fordelt over forskjellige lengder på anleggsflaten, og belastninger 
som hviler på to separate bolstre (lastebredde ≥ 1,20 m)

Høyeste verdi for forskjellige lengder:

- av konsentrerte belastninger fordelt over lengder på anleggsflater 

- av belastninger som hviler på to bolstre 

__________________

1) Skilt som viser lengden på anleggsflater på konsentrerte belastninger, eller avstanden mellom bolstrene.

2) Avstand i meter mellom skiltene som angir lengden.

3) Største transporterte vekt av konsentrerte belastninger.

4) Største transporterte vekt av belastninger som hviler på to bolstre.
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Figur B28

Eksempel som viser konsentrerte belastninger fordelt over forskjellige lengder på anleggsflaten (lastebredde på 
≥ 2m)

Høyeste verdi for forskjellige lengder av konsentrerte belastninger fordelt over lengder på anleggsflater

________________
1) Skilt som viser lengden på anleggsflater på konsentrerte belastninger, eller avstanden mellom bolstrene.
2) Avstand i meter mellom skiltene som angir lengden.
3) Største transporterte vekt av konsentrerte belastninger.
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Figur B29

Eksempel som viser konsentrerte belastninger fordelt over forskjellige lengder på anleggsflaten (lastebredde på 
≥ 1,20 m)

Høyeste verdi for forskjellige lengder av konsentrerte belastninger fordelt over lengder på 
anleggsflater

_______________
1) Skilt som viser lengden på anleggsflater på konsentrerte belastninger, eller avstanden mellom bolstrene.
2) Avstand i meter mellom skiltene som angir lengden.
3) Største transporterte vekt av konsentrerte belastninger.

B.22. AVSTANDER MELLOM YTRE HJULSATSER ELLER BOGGISENTRE

(Plassering: til høyre for hver langbjelke)

På godsvogner uten boggi skal avstanden mellom de ytterste akslene angis ved hjelp av merkingen vist nedenfor, og på 
boggigodsvogner gjelder det avstanden mellom boggisentre.

Figur B30
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B.23. GODSVOGNER SOM DET SKAL TAS SÆRLIG HENSYN TIL I FORBINDELSE MED SKIFTING 
(F.EKS. BIMODALE ENHETER)

På godsvogner som det skal tas særlig hensyn til i forbindelse med skifting, eller på endeboggier som brukes i trafikk 
med ulike transportsystemer, betyr merkingen nedenfor følgende:

— Renneskifting eller fallskifting er ikke tillatt

— Skal være koplet til en motorvogn

— Ikke tillatt med skifting uten draginnretning

Figur B31

B.24. MANUELL PARKERINGSBREMS

Figur B32

B.25. INSTRUKSJONER OG SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SPESIALUTSTYR

Godsvogner som er utstyrt med spesialutstyr (selvtømming, tak som kan åpnes osv.), skal ha instruksjoner om bruk 
av utstyret og om de sikkerhetstiltakene som skal treffes. Disse instruksjonene, som kan være oppsatt med egnede 
piktogrammer, skal være plassert godt synlig og om mulig være på flere språk.

B.26. NUMMERERING AV HJULSATSER

På godsvognens langbjelke skal det være angitt en tallhenvisning for akselen over hver akselkasse som svarer til akselens 
plassering, i stigende rekkefølge fra en valgt vognende.
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B.27. BREMSEOPPLYSNINGER PÅ GODSVOGNER

B.27.1. Påskrift som angir type trykkluftbrems

Påskriften som viser type gjennomgående brems som kan brukes på kjøretøyer, skal være i samsvar med de forkortede 
beskrivelsene som er gjengitt nedenfor. Se nr. 4.2.4.1.2.2 i TSI-en med hensyn til betydningen av disse bremsemåtene.

Bremsemåte G

Bremsemåte P

Bremsemåte R

GP-omkoplingssystem (eller omstiller) GP

PR-omkoplingssystem (eller omstiller) PR

GP/R-omkoplingssystem (eller omstiller) GPR

Bremseinnretning som automatisk og gradvis innstilles etter belastningen A

B.27.2.  Merking av kjøretøyenes avbremsede masse

I følgende figurer representerer bokstaven «x» massen og bokstaven «y» den omkoplede avbremsede massen. Bokstaven 
x i en ramme representerer den variable avbremsede massen som vises i rutene.

B.27.2.1. Kjøretøyer som ikke er utstyrt med omstillere

Den avbremsede massen skal være innskrevet på langbjelkene i nærheten av påskriften for det bremsesystemet som er 
vist i figur B33.

Figur B33

B.27.2.2.  Kjøretøyer som er utstyrt med manuelt omkoplingssystem

— G/P-omkoplingssystem «gods/passasjer»

Dersom kjøretøyene er utstyrt med G/P-omkoplingssystem «gods/passasjer», skal omkoplingen fra ett system til et 
annet gjøres ved hjelp av et håndtak med knapp i enden, som vist i figur B34.

Ved bremsemåte G «gods» skal håndtaket peke oppover mot venstre.

Ved bremsemåte P «passasjer» skal håndtaket peke oppover mot høyre.

De avbremsede massene er innskrevet på platen bak omstillerhåndtaket ved siden av begge håndtaksposisjoner, «gods» 
G eller «passasjer» P.

Figur B34

— Kjøretøyer som er utstyrt med omstiller «tom/lastet».

De avbremsede massene og omkoplingsmassene skal være innskrevet på platen for «tom/lastet». De avbremsede 
massene skal ikke være innskrevet i nærheten av håndtakene til andre omstillere.

Dersom det bare er omkopling mellom «tom/lastet» og bare to posisjoner for omkoplingshåndtaket (bremsemåte for 
«tom» og bare én bremsemåte for «lastet»), skal de avbremsede massene angis på en plate som er festet bak det bevegelige 
håndtaket, til venstre og høyre for platens akse, og i nærheten av tilsvarende posisjon for håndtaket. Omkoplingsmassen 
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skal angis under håndtakets akse eller mellom de to avbremsede massene som er nevnt ovenfor. (Se figur B35).

Figur B35

Dersom det bare er omkopling mellom «tom/lastet», og det er flere posisjoner for håndtaket (bremsemåte for «tom» og 
flere bremsemåter for «lastet»), skal den avbremsede massen som tilsvarer hver håndtaksposisjon, angis i en rute som er 
plassert i midten øverst på platen, og som håndtaket beveger seg bak. (Se figur B36).

Figur B36

Det er også mulig å bruke den innretningen som er vist i figur B37, der de avbremsede massene er innskrevet permanent 
ved siden av hver håndtaksposisjon.

Figur B37

Omkoplingmassen skal være innskrevet på platen under håndtakets akse. En viser som er festet på håndtaket, og som 
beveger seg foran platen, viser for hver av håndtakets posisjoner den tilsvarende omkoplingsmassen (se figur B36 og 
B37).

B.27.2.3. Kjøretøyer som har minst to typer bremseanlegg med separate innretninger for tom/lastet

På begge platene til hver omstiller for «tom/lastet» skal den avbremsede massen for den delen av anlegget som styres av 
denne omstilleren, og den omkoplingsmassen som gjelder for hele kjøretøyet i samsvar med B.27.2.2, være innskrevet.

B.27.2.4. Kjøretøyer som er utstyrt med en bremseinnretning som automatisk og gradvis innstilles etter belastningen

Disse kjøretøyene skal i nærheten av hvert håndtak ha en påskrift lik den som er vist i figur B38.

Figur B38

På kjøretøyer med mer enn én styreventil (f.eks. vognsett) skal den avbremsede massen som oppnås for hver styreventil, 
være angitt i parentes etter den samlede avbremsede massen (f.eks. tre styreventiler: MAKS 203 t (80 t + 43 t + 80 t)).
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På hver styreventils stengekran skal det finnes nærmere opplysninger om bremsemassen til hver aktuelle styreventil, og 
symbolet som viser at «trykkluftbremsen er i drift», skal være angitt, se figur B39.

Figur B39

I tillegg skal antall bremseaksler tilknyttet styreventilens stengekran være angitt i en ramme; se figur B40.

Figur B40

1) Merking av akselnummer over akselen på langbjelken på begge sider av kjøretøyet.

2) Merking av de akslene som tilhører dette bremseanlegget rett under angivelsen av den avbremsede massen for 
dette anlegget.

3) Antall styreventiler for hele motorvognsettet.

4) Valgfri.

5) Høyeste avbremsede masse (summen av all avbremset masse).

6) Avbremset masse for et bremseanlegg.

B.27.2.5.  Godsvogner som er utstyrt med innretninger som automatisk styrer systemet for tom/lastet

De avbremsede massene og omkoplingsmassen skal være innskrevet på et særskilt panel eller på langbjelken:

øverst til venstre: den avbremsede massen til den tomme godsvognen,

øverst til høyre: den avbremsede massen til den fullastede godsvognen,

nederst i midten: omkoplingsmassen.

Godsvogner med avbremsede masser i «gods» G-posisjon som avviker fra den i «passasjer» P-posisjon, skal være 
forsynt med en fullstendig angivelse i nærheten av de to posisjonene for G/P-omkoplingshåndtaket, se figur B41.

Figur B41
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Godsvogner med samme avbremsede masse i «gods» G-posisjon og «passasjer» P-posisjon skal være forsynt med den 
angivelsen som er vist i figur B42 i nærheten av G/P-omkoplingshåndtaket.

Figur B42

Godsvogner som bare har «gods» G-posisjon eller «passasjer» P-posisjon, skal være merket slik det er vist i figur B43.

Figur B43

B.27.3. Annen merking av bremseanlegg bremsing

Følgende merking skal være plassert midt på hver langbjelke:

B.27.3.1. Merking som angir installasjon av høyeffektivt R‑bremseanlegg med bremsemåte R

Figur B44

B.27.3.2 Merking som angir en brems med komposittbremsekloss

Figur B45
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B.27.3.3.  Merking som angir skivebremser

Instruksjoner for kontroll av bremsene skal angis.

Figur B46

B.28.  GODSVOGN MED AUTOMATISK KOPLING I HENHOLD TIL OSSHD-STANDARD

Figur B47
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B.29.  PLATE SOM ANGIR «TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ JERNBANELINJER MED EN SPORVIDDE PÅ 
1 520 MM»

Figur B48

B.30   GODSVOGN MED HJULSATSER TIL VARIABEL SPORVIDDE (1 435 MM/1 520 MM)

Figur B49

B.31.  MERKING PÅ BOGGIER MED HJULSATSER TIL VARIABEL SPORVIDDE (1 435 MM/1 520 MM)

Figur B50

B.32.  MERKING AV GODSVOGNER OG PASSASJERVOGNER SOM ER KONSTRUERT FOR LASTEPROFILENE 
GA, GB ELLER GC

Er fremdeles et åpent punkt.

__________
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C.1.  VIRKEOMRÅDE

Lasteprofilene som brukes i forskjellige stater, klassifiseres som følger:

— Lasteprofil tillatt uten begrensninger: G1

Målprofil til bruk på alle jernbanelinjer (unntatt i Det forente kongerike, se vedlegg T)

— Lasteprofil hvis frie bruk er begrenset til visse angitte strekninger: Lasteprofilene GA, GB, GC

— Lasteprofiler hvis bruk skal være omfattet av forutgående avtale mellom de berørte infrastrukturforvaltningene: 
Lasteprofilene G2, 3.3, GB-M6, GB1, GB2 osv.

— Last som transporteres på godsvogner

For last som transporteres på godsvogner, skal bare de lasteprofilene og lastemetodene som er fastsatt i tillegg 6, 
aksepteres.

— Kombinert transport

I forbindelse med kravene til kombinert transport som bruker lasteenheter med veldefinert volum (flak, containere 
og påhengsvogner) på bestemte godsvogner (Ref. PTU kapittel 3.2.1).

— Samvirkende høyhastighetskjøretøyer.

Kjøretøyer i høyhastighetstogsett som er samvirkende innenfor Det europeiske fellesskap, skal være konstruert i 
henhold til de lasteprofilene som er beskrevet i nr. 4.1.4 i TSI-en for rullende materiell.

— Rullende materiell som er utstyrt med kompensasjonssystemer for manglende overhøyde.

Rullende materiell av denne typen skal kontrolleres ved hjelp av den metoden som er fastsatt i tillegg 3.

— Strømavtakere

Kravene til plass for strømavtakere og takmontert utstyr skal kontrolleres i samsvar med nr. 4.2.2.5.

— OSSJD-lasteprofiler

OSSJD-medlemsstater bruker særlige lasteprofiler. Så snart den tekniske dokumentasjonen og bruksdokumentasjonen 
er ferdig, skal tilhørende tekst inngå i tillegg 7

— Dører og trinn

Reglene for dører og trinn er fastsatt i tillegg 1.

— Kompresjon av opphenget for områder utenfor støttepolygon B — C — D

Reglene er gjengitt i tillegg 2.

— Bruk av eksisterende tilgjengelige marginer i infrastrukturen av kjøretøyer med fastsatte parametrer

Rullende materiell av denne typen skal kontrolleres ved hjelp av den metoden som er gjengitt i tillegg 4.

C.2.  ALLMENN DEL

C.2.1. Liste over anvendte betegnelser

A : koeffisient for vinkelforskyvning for boggi
a : avstand mellom endehjulsatser på kjøretøyer som ikke er utstyrt med boggier, eller mellom dreietappene på boggikjøretøyer 

(se merknad)
b : kjøretøyets halvverdi (se diagram i tillegg 2)
b1 : halve avstanden mellom de primære bærefjærene (se diagram i tillegg 2)
b2 : halve avstanden mellom de sekundære bærefjærene (se diagram i tillegg 2)
bG : halve avstanden mellom glidestykkene
bw : halve verdien på strømavtakerens slepestykkebærer
C : krengesenter (se figur 3)
d : ytre avstand mellom hjulflensene målt på et punkt som er 10 millimeter under rulleflatene, når flensene er slitt ned til tillatt 

grense, der den absolutte grensen er 1 410 m. Denne grensen kan variere avhengig av vedlikeholdskriteriene for det aktuelle 
kjøretøyet

dga : overheng, ytre kurve
dgi : overheng, indre kurve
D : sidebevegelse
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Ea : ekstern reduksjon

Ei : intern reduksjon

E’a : eksternt avvik i forhold til den tillatte bevegelsen ved øverste kontrollpunkt for strømavtakeren (6,5 m)

E’i : internt avvik i forhold til den tillatte bevegelsen ved øverste kontrollpunkt for strømavtakeren (6,5 m)

E»a : eksternt avvik i forhold til den tillatte bevegelsen ved nederste kontrollpunkt for strømavtakeren (5,0 m)

E»i : internt avvik i forhold til den tillatte bevegelsen ved nederste kontrollpunkt for strømavtakeren (5,0 m)

ea : ekstern loddrett reduksjon ved kjøretøyenes nederste del

ei : intern loddrett reduksjon ved kjøretøyenes nederste del

f : loddrett nedheng (se tillegg 2)

h : høyde i forhold til kjøreflaten

hc : krengesenterets høyde på kjøretøyets tverrsnitt i forhold til kjøreflaten

ht : monteringshøyde for strømavtakeren i nederste stilling i forhold til kjøreflaten

J : frigang for glidestykker

J’a, J’i : forskjell mellom bevegelser som framkommer etter bergning, og bevegelser som skyldes frigang

l : sporvidde

n : avstand mellom den aktuelle seksjonen og tilstøtende endehjulsatser eller nærmeste dreietapp (se merknad)

na : n for seksjoner utenfor aksler eller boggidreietapper

ni : n for seksjoner mellom aksler eller mellom boggidreietapper

nμ : avstand mellom den aktuelle seksjonen og motorboggidreietappen på motorvognsett (se merknad)

p : boggiens akselavstand

p’ : akselavstand for løpeboggi på motorvognsett

q : sideforskyvning mellom akselen og boggirammen eller mellom akselen og vognkassen for kjøretøyer med enkeltaksler

R : jevn kurveradius

Rv : loddrett kurveradius

s : kjøretøyets fleksibilitetskoeffisient

S : projeksjon

So : største projeksjon

t : fleksibilitetsindeks for strømavtaker: sidebevegelser uttrykt i meter som slepestykkebæreren utsettes for, når den heves til 6,50 
m under påvirkning av en tverrgående kraft på 300 N

w : sideforskyvning mellom boggi og vognkasse

w∞ : sideforskyvning mellom boggi og vognkasse på rette spor

wa : sideforskyvning mellom boggi og vognkasse på kurvens ytterside

wi : sideforskyvning mellom boggi og vognkasse på kurvens innside

wa(R) sideforskyvning mellom boggi og vognkasse på yttersiden av en kurve med radius R

wi(R) sideforskyvning mellom boggi og vognkasse på innsiden av en kurve med radius R

w’∞ — w’a — w’i — w’a(R) — w’i(R) er den samme for løpeboggier i motorvognsett.
xa : ytterligere reduksjon for særlig lange kjøretøyer utenfor boggidreietappene

xi : ytterligere reduksjon for særlig lange kjøretøyer mellom boggidreietappene

y : avstand fra den relevante dreietappen til boggiens geometriske senter (se merknad)

z : avvik i forhold til medianposisjon som følge av kvasistatisk krenging og asymmetri

z’ : avstand mellom sidekrenging basert på beregning og den faktiske krengingen ved strømavtakerens øverste kontrollpunkt

z» : avstand mellom sidekrenging basert på beregning og den faktiske krengingen ved strømavtakerens nederste kontrollpunkt

α : ytterligere krenging av vognkassen som følge av frigang for glidestykker

δ : krenging av spor med overhøyde (se figur 3)

ηο : vinkel på kjøretøyets asymmetri som følge av konstruksjonstoleranser, justering av oppheng og ujevn fordeling av last  
(i grader)

θ : toleranse for justering av oppheng: den krengingen som vognkassen kan nå på grunn av feilaktig justering av opphenget når 
kjøretøyet står tomt på et plant spor (i radianer)

μ : adhesjonskoeffisient mellom spor og hjul

τ : toleranse for konstruksjon og montering av strømavtaker: tillatt avvik mellom vognkassens senterlinje og midten av 
slepestykkebæreren som antas å være hevet til 6,5 m uten sidespenning

Merk : Ved bestemmelse av verdiene a og n for kjøretøyer uten faste boggidreietapper vil møtepunktet mellom boggiens senterlinje 
i lengderetningen og vognkassen bli betraktet som en fiktiv dreietapp som fastsettes grafisk når kjøretøyet befinner seg i en 
kurve med en radius på 150 m, og frigangsvirkningene er jevnt fordelt, og akslene er sentrert på sporet: dersom y er avstanden 
fra den fiktive dreietappen til boggiens geometriske sentrum (med like stor avstand fra endehjulsatsene), skal p2 erstattes med 
(p2 - y2) og p’2 med (p’2 - y2) i formlene.
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C.2.2.  Definisjoner

C.2.2.1.  Normale koordinater

Uttrykket «normale koordinater» brukes til å definere rettvinklede akser i et normalplan mot sporets senterlinje i 
nominell posisjon; én av disse aksene, av og til kalt den vannrette aksen, er skjæringspunktet mellom det angitte planet 
og kjøreflaten; den andre aksen står loddrett på dette skjæringspunktet med like stor avstand fra skinnene.

Ved beregningen skal denne senterlinjen og kjøretøyets senterlinje betraktes som sammenfallende, slik at det er mulig 
å sammenligne kjøretøyets konstruksjonsprofil med infrastrukturens lasteprofil, og begge beregnes på grunnlag av 
referanseprofilen for den kinematiske lasteprofilen, som er felles for begge to.

Figur C1

C.2.2.2.	 Referanseprofil

Profil angitt i normale koordinater ledsages alltid av tilhørende anvendte regler for rullende materiell, for å definere den 
største konstruksjonsprofilen for kjøretøyet.

C.2.2.3.  Geometrisk overheng

Uttrykket «overheng» betyr for en del på kjøretøyet som befinner seg i en kurve med radius R, forskjellen mellom 
avstanden fra denne delen til sporets senterlinje, og avstanden på et rett spor, når akslene i begge tilfeller er plassert i en 
midtposisjon på sporet, når frigangen også er jevnt fordelt, når kjøretøyet er symmetrisk og ikke krenger i opphenget; 
med andre ord den delen av overhenget på kjøretøydelen som skyldes sporets krumning.

På samme side av sporets senterlinje skal alle punkter i samme tverrsnitt av vognkassen ha samme geometriske overheng.

Figur C2

C.2.2.4.  Krengesenter C

Når vognkassen utsettes for tverrgående kraft som er parallell med kjøreflaten (tyngdekraftkomponent, se figur 3a, eller 
sentrifugalkraft, se figur 3b), krenger den i opphenget.

Dersom kjøretøyets sideforskyvning og påvirkningen på støtdemperne har nådd sine grenser under disse forholdene, 
inntar senterlinjen XX’ posisjonen X1X’1 for en sideseksjon.
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I normale tilfeller der kjøretøyet beveger seg sidelengs, er posisjonen for punkt C uavhengig av den aktuelle tverrgående 
kraften som utøves. Punkt C betegnes som kjøretøyets krengesenter, og dets avstand hc fra kjøreflaten betegnes som 
krengesenterets høyde.

Verdien hc kan måles eller beregnes. Ved ekstreme posisjoner for kjøretøy/boggi når det gjelder beregningen av største 
konstruksjonsprofil, skal høyden hc tas ved én av de relevante bufferne på vognkasse/boggi (senter- eller dreiestopp); 
dersom den verken kan måles eller beregnes, antas verdien hc å være lik 0,5 m.

Figur C3

C.2.2.5. Asymmetri

Asymmetrien for et kjøretøy defineres som vinkelen ηo, som dannes mellom den loddrette linjen og senterlinjen til 
vognkassen på et kjøretøy som står stille på et plant spor uten friksjon (se figur 3c).

Asymmetri kan skyldes konstruksjonsfeil, feiljustert oppheng (kiling, glidestykker, luftutjevningsventiler osv.) og en 
last som har forskjøvet seg fra midten.

2.2.6. Fleksibilitetskoeffisient s (se figur C3)

Når et stillestående kjøretøy står på et spor med overhøyde, og dets kjøreflater utgjør en vinkel på δ mot horisontalplanet, 
hviler vognkassen på opphenget og danner en vinkel på η mot det planet som er vinkelrett mot skinnenivået. Kjøretøyets 
fleksibilitetskoeffisient defineres som forholdet:

Dette forholdet kan beregnes eller måles (se UIC-standardblad 505-5). Det avhenger særlig av kjøretøyets lastetilstand.

Drivenheter med konstant vekt: Lokomotiver osv.: Ulastet i driftsferdig stand

Kjøretøyer med varierende vekt: Motorvognsett, passasjervogner, reisegodsvogner, passasjervogner med førerrom 
osv.

Ulastet i driftsferdig stand og ekstraordinær lastetilstand (med største last)

Kjøretøyer med varierende vekt: Godsvogner: Ulastet i driftsferdig stand og med største last

C.2.2.6. Største	konstruksjonsprofil	for	rullende	materiell

Største konstruksjonsprofil er den største profilen som fås ved å anvende de reglene som angir reduksjoner i forhold til 
referanseprofilen, som de forskjellige delene av det rullende materiellet skal overholde. Disse reduksjonene avhenger 
av de geometriske egenskapene til det aktuelle rullende materiellet, tverrsnittets posisjon i forhold til boggidreietappen 
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eller akslene, det undersøkte punktets høyde i forhold til kjøreflaten, konstruksjonsmessig frigang, største tillatte slitasje 
og opphengets elastisitetsegenskaper.

Generelt anvender den effektive konstruksjonsprofilen bare til dels de områdene som ikke er skraverte, i den største 
konstruksjonsprofilen for montering av trinn, håndlist osv.

Figur C4

C.2.2.7.  Kinematisk	lasteprofil

Dette omfatter de mest fjerne punktene fra sentrum av de sannsynlige normale koordinatene for forskjellige deler av det 
rullende materiellet, idet det tas hensyn til de mest uhensiktsmessige akselposisjonene på sporet, sideforskyvningen og 
de kvasistatiske bevegelsene som skyldes det rullende materiellet og sporet.

Den kinematiske lasteprofilen tar ikke hensyn til visse tilfeldige faktorer (svingninger, asymmetri dersom ηo ≤ 
1o): de opphengte delene på kjøretøyene kan derfor overskride den kinematiske lasteprofilen under svingninger. 
Infrastrukturforvaltningen skal ta hensyn til slike bevegelser.

C.2.2.8.  Kvasistatiske bevegelser z

«z» er den delen av sidebevegelsene som skyldes det rullende materiellet (ved manglende overhøyde på 50 mm), og som 
skyldes opphengets teknologi og fleksibilitet (fleksibilitetskoeffisient s), under påvirkning av en sentrifugalkraft som 
ikke kompenseres ved overhøyde eller for stor overhøyde (se figur 3a eller 3b), og under påvirkning av asymmetrien ηo 
(se figur 3c). Denne verdien avhenger av høyden h på det aktuelle punktet.

C.2.2.9.  S-projeksjoner	(figur	C5)

Del utenfor referanseprofilen når kjøretøyet befinner seg i en kurve og/eller på et spor med en sporvidde som er bredere 
enn 1,435 m.

Kjøretøyets halvbredde pluss D-bevegelser minus referanseprofilens halvbredde på samme nivå svarer til den faktiske 
projeksjon S i forhold til referanseprofilen.

Se også nr. 2.3 «Tillatte projeksjoner».

C.2.2.10.  Ei‑ eller Ea‑reduksjoner

For å sikre at et kjøretøy på sporet ikke overskrider «grensene for kjøretøyet» som følge av kjøretøyets D-bevegelser, 
skal det anvendes en Ei- eller Ea-reduksjon på halvbreddedimensjonene i forhold til referanseprofilen, slik at:

Ei eller Ea ≥ D — So.

Det skilles mellom følgende:

— Ei : reduksjonsverdi for referanseprofilens halvbreddedimensjoner for seksjoner som er plassert mellom 
endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier, eller mellom dreietappene på kjøretøyer som er 
montert på boggier.

— Ea : reduksjonsverdi for referanseprofilens halvbreddedimensjoner for seksjoner som er plassert utenfor 
endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier, eller utenfor dreietappene på kjøretøyer som er 
montert på boggier.



22.10.2015 Nr. 64/541EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

C.2.2.11.  Infrastrukturens	lasteprofil

Profil tilknyttet aksene for normalkoordinatene for sporet, som ingen konstruksjoner skal trenge inn i selv ved elastiske 
eller uelastiske sporbevegelser.

C.2.3. Generelle bemerkninger om metoden for å oppnå største konstruksjonsprofil for rullende materiell

Undersøkelsen av største konstruksjonsprofil tar hensyn til både sidebevegelser og loddrette bevegelser av det rullende 
materiellet, utarbeidet på grunnlag av kjøretøyets geometriske egenskaper og opphengsegenskaper under forskjellige 
belastningsforhold.

Generelt fastsettes største konstruksjonsprofil for et kjøretøy for verdiene ni eller na, som svarer til midten av kjøretøyet 
og svilleendene. Det er naturligvis nødvendig å kontrollere alle projeksjonspunktene samt de punktene hvis plassering 
betyr at de sannsynligvis vil ligge tett på den største konstruksjonsprofilen for kjøretøyet innenfor den aktuelle seksjonen.

I tverrgående retning skal halvbreddene for kjøretøyets største lasteprofil, idet det tas hensyn til vognkassens bevegelser 
som oppnås for et punkt plassert i en ni- eller na-seksjon i høyden h i forhold til kjøreflaten, være minst like stor som 
tilsvarende halvbredder for referanseprofilen, som er særskilt for hver kjøretøytype, redusert med reduksjonene Ei eller 
Ea.

Disse reduksjonene skal oppfylle forholdet Ei eller Ea ≥ D — So, der:

— D utgjør bevegelsene hvis verdier beregnes med formelen i nr. 1.4.2.

— So utgjør de største projeksjonene, hvis verdier vises i nr. 2.3 «Tillatte projeksjoner».
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C.2.3.1.  Relative	posisjoner	for	de	forskjellige	profilene

Figur C5 viser posisjonen til forskjellige lasteprofiler i forhold til hverandre samt hovedelementene som brukes til å 
bestemme den største konstruksjonsprofilen for rullende materiell.

Figur C5

Figur C5

 Største konstruksjonsprofil for rullende materiell

 Referanseprofil for kinematisk lasteprofil

 Avgrensning for rullende materiell som tas med i reduksjonsformlene

 Kinematisk lasteprofil for rullende materiell

 Infrastrukturens lasteprofil

 Infrastrukturens monteringsprofil

z =  kvasistatisk bevegelse som tas med i reduksjonsformlene:

-  for en for stor eller for liten overhøyde på 0,05 m,

-  for den delen av asymmetrien som overstiger 1º,

-  for en for stor eller for liten overhøyde på mellom 0,05 m og høyst 0,2 m, som infrastrukturforvaltningen ikke 
tar hensyn til dersom s > 0,4 og/eller hc < 0,5 m.

E =  reduksjon (Ei eller Ea)

S =  sideprojeksjon (for rullende materiell S0 = største projeksjon)

D = sidebevegelse

 Kvasistatisk bevegelse som skyldes en for stor eller for liten overhøyde på mer enn 0,05, (for s = 0,4 hc = 0,5 m)

 Verdi som infrastrukturforvaltningen legger til for å ta hensyn til sporfeil ved drift, svingninger og asymmetrier på 
≤ 1º og resulterende bevegelser.

 Spesifikk margin for den enkelte jernbane for å ta høyde for særlige situasjoner (spesialtransport, marginer for økt 
hastighet, kraftig sidevind).
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C.2.4. Regler for referanseprofilen for å fastsette største konstruksjonsprofil for rullende materiell

For å fastsette største konstruksjonsprofil for et kjøretøy skal det i reglene for referanseprofilene tas hensyn til følgende:

— loddrette bevegelser,

— sideveis bevegelser.

Det skal tas delvis hensyn til konstruksjonstoleranser ved beregning av asymmetri.

Den nominelle breddeverdien for et kjøretøy oppnås ved hjelp av dimensjonene for den største konstruksjonsprofilen.

Toleranseverdiene skal ikke brukes systematisk til å øke kjøretøyets dimensjoner.

C.2.4.1.  Loddrette bevegelser

For kjøretøyet eller for en bestemt del gjør disse bevegelsene det mulig å fastsette en minste høyde og en største høyde 
over kjøreflaten; dette gjelder særlig for:

— deler som er plassert i den nederste delen av profilen (lave deler),

— trinnet ved 1 170 mm fra kjøreflaten på referanseprofilen,

— deler som er plassert på øverste del av kjøretøyene.

Det bør bemerkes at for alle deler som er plassert høyere enn 400 mm over kjøreflaten, tas det ikke hensyn til den 
loddrette komponenten av de kvasistatiske bevegelsene.

C.2.4.1.1. F a s t s e t t e l s e  a v  m i n s t e  h ø y d e  o v e r  k j ø r e f l a t e n

Minste høyde over kjøreflaten for deler som er plassert i den nederste delen av lasteprofilen (1 170 mm og lavere), 
fastsettes idet det tas hensyn til de loddrette bevegelsene som beskrives i senere numre.

Ved undersøkelse av vognkassenes nedheng (se også tillegg 2) skal det tas hensyn til oppdelingen som framkommer i 
diagrammet nedenfor.

Figur C6

Nedheng uavhengig av lastetilstand og opphengets tilstand

Disse nedbøyningene skal undersøkes når det gjelder alle sonene på vognkassen, A, B, C og D, og gjelder for følgende 
deler:

— Hjul: største slitasje for alle kjøretøytyper
— Forskjellige deler: største slitasje — Eksempler: glidestykker, bremseutstyr osv. for alle kjøretøyer og for 

hver særskilte montering
— Aksel kasser: slitasje ignoreres
— Boggi ramme: produksjonstoleranser som medfører nedbøyning i forhold til de nominelle 

dimensjonene: ignoreres
— Vognkon struksjoner: produksjonstoleranser som medfører nedbøyning i forhold til de nominelle 

dimensjonene: ignoreres for alle kjøretøyer, herunder alle konvensjonelle godsvogner 
og spesialgodsvogner.
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Nedbøyning avhengig av kjøretøyenes lastetilstand og opphengets tilstand

1 — Strukturelle forvrengninger: nedheng for alle soner på vognkassen, A, B, C og D.

— Aksler Nedbøyning ignoreres

— Boggiramme Nedbøyning ignoreres

— Vognkasse Tverrgående nedbøyning ignoreres

Skjevhet ignoreres

Nedbøyning i lengderetningen ignoreres for alle kjøretøyer, unntatt gods-
vogner der det skal tas hensyn til nedheng 
i lengderetningen under påvirkning av 
største last som økes med 30 % for å ta 
hensyn til de dynamiske spenningene.

2 — Opphengenes nedbøyning

Type fjær:

De primære og sekundære opphengene består av forskjellige typer fjær som det skal tas hensyn til ved nedbøyning:

— Stålfjær Nedbøyning under statisk belastning

Ytterligere nedbøyning under dynamisk spenning

Nedbøyning på grunn av fleksibilitetstoleranser

— Gummifjær Samme nedbøyning som for stålfjærer

— Luftfjær Samlet nedbøyning uten støtputer (herunder reserveoppheng dersom det finnes)

— Vilkår for nedbøyning av oppheng

— Samme eller samtidig nedbøyning av opphengene (gjelder sone A, B, C og D).

— «Konvensjonelle» godsvogner: fullstendig nedbøyning (til nederste dødpunkt).

—  Spesialgodsvogner: nedbøyning under påvirkning av 30 % overbelastning på den avfjærede vekten (for å 
kunne utnytte profilen mest mulig, særlig ved kombinert transport eller omfangsrik last) 
eller total nedbøyning (til nederste dødpunkt).

— Annen nedbøyning, se tillegg 3.

C.2.4.1.2. P a s s e r i n g  o v e r  l o d d r e t t e  o v e r g a n g s k u r v e r  ( h e r u n d e r  s k i f t e r y g g e r )  o g  o v e r 
b r e m s e - ,  s k i f t e -  e l l e r  s t o p p i n n r e t n i n g e r .

a)  Kjøretøyer med en referanseprofil (del under 130 mm) i henhold til nr. C.3.2.3

Normalverdier for de loddrette reduksjonene ei eller ea som det skal tas hensyn til for tomme passasjervogner, tomme 
eller lastede reisegodsvogner og godsvogner.

Når disse kjøretøyene kan fallskiftes, skal de kunne passere over aktiverte skinnebremser og andre skifte- eller 
stoppinnretninger som er plassert på spor uten loddrette kurver, og som når dimensjonene på 115 og 125 mm over 
kjøreflaten, og opp til 3 m fra enden av konvekse overgangskurver med en radius på Rv ≥ 250 m (dimensjon d).

De skal også kunne passere over slike innretninger som er plassert på innsiden eller nær konkave overgangskurver med 
en radius på Rv ≥ 300 m.

Ved anvendelse av disse kravene skal disse kjøretøyenes nedre dimensjoner, idet det tas hensyn til loddrette bevegelser, 
vurdert som angitt i nr. 1.4.1, i forhold til kjøreflaten minst være lik 115 eller 125 mm, økt med følgende ei- eller ea-
verdier:
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Figur C7

ei eller ea : loddrett reduksjon ved nederste del av det rullende materiellet i forhold til dimensjonene på 115 eller  
  125 mm.

ev : senking av skinnebremsene i forhold til dimensjonene på 115 eller 125 mm.

For seksjoner mellom endehjulsatsene eller boggidreietappene (normalverdier uttrykt i meter): Formålet med 
tallindeksen som anvendes på verdiene ei og E’i, er å skille mellom normalverdier og reduserte verdier:

MERKNADER

(1) Denne formelen for  gir reduksjoner som er større enn eller lik dem som oppnås med formelen for 

Når tomme passasjervogner og tomme eller lastede godsvogner og reisegodsvogner kan fallskiftes, skal de også kunne passere over 
konvekse overgangskurver med en radius på ≥ 250 m, uten at andre deler enn hjulflensen kommer under kjøreflaten. 

Dette vilkåret som berører den sentrale delen på kjøretøyene, kommer i tillegg til de vilkårene som følger av ei-formlene for lange 
kjøretøyer.
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Figur C8

For seksjoner mellom endehjulsatsene eller boggidreietappene (normalverdier i meter)

Figur C9

Reduserte verdier for økningen av ei (seksjoner mellom endehjulsatsene eller boggidreietappene) som skal tas i 
betraktning for visse kjøretøyer når de passerer over stigende eller fallende overgangskurver, herunder skrifterygger.

Disse reduserte verdiene tillates bare for noen godsvogntyper når de krever mer plass enn den plassen som ble fastsatt 
ved hjelp av normalverdiene. Dette er for eksempel tilfellet med godsvogner med forsenket vognbunn som brukes til 
kombinert transport på jernbane/vei, og andre identiske eller tilsvarende konstruksjoner.

Bruk av reduserte verdier kan kreve at det treffes særlige forholdsregler på bestemte rangerstasjoner med dalbremser i 
slutten av et fall.

For disse kjøretøyene blir verdien av dimensjonen d 5 m.

Figur C10

(reduserte verdier uttrykt i meter)
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MERKNADER

(1)  Denne formelen for  gir reduksjoner som er større enn eller lik dem som oppnås med formelen for 

Når de kan fallskiftes, skal godsvognene også kunne passere over konvekse overgangskurver med en radius som er større enn eller lik 
250 m, uten at andre deler enn hjulflensen kommer under kjøreflaten.

Dette vilkåret som berører den sentrale delen på godsvognene, kommer i tillegg til de vilkårene som følger av ei-formlene for lange 
godsvogner.

Figur C11
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For boggier a = p.

Tabell C1 viser verdiene for Ei og E’i uttrykt i mm med a og n uttrykt i m.

b)  Kjøretøyer som ikke er tillatt på skifterygger på grunn av sin lengde

Tomme passasjervogner, godsvogner som egner seg for internasjonal trafikk og tomme eller lastede reisegodsvogner 
som ikke får kjøre over skifterygger på grunn av sin lengde, skal likevel overholde profilen i nr. C.3.2.3 når de er plassert 
på spor uten loddrette kurver, slik at det er mulig å bruke skifte- eller stoppinnretninger.

c)  Alle kjøretøyer

Alle kjøretøyer skal kunne passere over konvekse eller konkave overgangskurver med en radius på Rv ≥ 500 m uten at 
andre deler enn hjulflensen kommer under kjøreflaten.

Dette kan gjelde kjøretøyer på hovedlinjer hvis:

— akselavstand er større enn 17,8 m,

— overheng er større enn 3,4 m.
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d)  Særlige tilfeller

Det skal tas hensyn til følgende særlige tilfeller:

— Loddrette overgangskurver for kjøretøyer som er utstyrt med automatisk kopling.

— Krengevinkel for kjøretøyer som brukes på ferger.

C.2.4.1.3. F a s t s e t t e l s e  a v  s t ø r s t e  h ø y d e  o v e r  k j ø r e f l a t e n

Verdien av loddrette bevegelser som det skal tas hensyn til når det gjelder de øverste delene av det rullende materiellet, 
dersom h er ≥ 3250 mm, er fastsatt idet det tas hensyn til de oppadrettede dynamiske bevegelsene for tomt rullende 
materiell i driftsferdig stand og uten slitasje.

I dette området nærmer kjøretøyene seg referanseprofilen under påvirkning av:

1)  oppadrettede svingninger,

2)  den loddrette komponenten av den kvasistatiske krengingen,

3)  sideveis bevegelser.

De loddrette dimensjonene i referanseprofilen skal derfor reduseres med de verdiene som skapes av disse bevegelsene 
ξ, dersom de kan beregnes, eller med en fast verdi på 15 mm per opphengstrinn.

Det skal likevel bemerkes at dersom kjøretøyet er utsatt for kvasistatisk krenging, hever den siden seg som er midt imot 
krengingen, men samtidig beveger den seg bort fra referanseprofilen på en slik måte at det ikke oppstår noen fare for 
interferens. Omvendt senker kjøretøyet seg på krengesiden og utligner dermed en del av de oppadrettede bevegelsene.

Som en tilnærmet verdi ved en for stor eller for liten overhøyde på 50 mm, uttrykkes denne loddrette reduksjonen ΔV(h) 
av referanseprofilen for nominell høyde som er større enn h=3,25 m, som:

der:

 utgjør halvbredden av referanseprofilen,

Ei- eller Ea er tverrgående reduksjoner

s er kjøretøyets fleksibilitetskoeffisient,

ξ er kjøretøyets slagfasthet (fast eller beregnet segment).

Eksempel: For et kjøretøy med en reduksjon på Ei eller Ea av 217 mm basert på h = 3,25 m, oppnås:

Reduksjoner for avskårede sider på den øverste delen av referanseprofilen.
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Figur C12

C.2.4.2. Sidebevegelser (D)

Disse bevegelsene er summen av følgende bevegelser:

— geometriske bevegelser som oppstår når kjøretøyet beveger seg gjennom kurver og på rette spor (projeksjoner, 
sideforskyvning osv.), der kjøretøyets senterlinje anses å være vinkelrett på kjøreflaten,

— kvasistatiske bevegelser som skyldes krengingen på de opphengte delene under påvirkning av tyngdekraften (spor 
med overhøyde) og/eller sentrifugal akselerasjon (kurve),

— det tas normalt ikke hensyn til vognkassens sidenedheng, unntatt for de særlige godsvogntypene eller tunglastede 
godsvogner der disse verdiene er særlig høye.

C.2.4.2.1. K j ø r e t ø y e t s  k j ø r e p o s i s j o n  p å  s p o r e t  o g  f o r s k y v n i n g s f a k t o r  ( A )

Kjøretøyets forskjellige kjøreposisjoner på sporet avhenger av sideforskyvningen av de forskjellige delene som forbinder 
vognkassen med sporet, samt konfigurasjonen av løpeverk (uavhengige aksler, motorboggier, løpeboggier osv.).  

Det er derfor nødvendig å vurdere de forskjellige posisjonene som kjøretøyet kan innta på sporet, og også ta i betraktning 
enhver forskyvningsfaktor A som kan anvendes på visse segmenter i den grunnleggende formelen som brukes til å 
beregne de interne reduksjonene Ei, og de eksterne reduksjonene Ea.

Forskyvningsfaktoren og kjøretøyets kjøreposisjon på sporet er angitt i tabellen nedenfor. For de akselkonfigurasjonene 
som ikke framgår av tabellen, skal de mest uhensiktsmessige vilkårene med hensyn til kjøreposisjoner benyttes.

For leddkjøretøyer anbefales det å velge kjøreposisjonen til konvensjonelle kjøretøyer med to boggier.
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Tabell 2 Forskyvningsfaktor og kjøretøyets posisjon på sporet
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Figur C13

C.2.4.2.2. S æ r l i g e  t i l f e l l e r  m e d  m o t o r v o g n s e t t  o g  p a s s a s j e r v o g n e r  s o m  e r  u t s t y r t  m e d 
f ø r e r r o m  ( s t y r e v o g n )

For dette rullende materiellet klassifiseres boggiene i henhold til sin adhesjonskoeffisient μ ved start.

Dersom μ ≥ 0,2 betegnes boggien som «motor»

Dersom 0 < μ < 0,2 betegnes boggien som «løpe-boggi»

Dersom μ = 0 er boggien «løpe-boggi»

C.2.4.2.3. K v a s i s t a t i s k  b e v e g e l s e  ( z )

Det tas hensyn til disse bevegelsene når Ei eller Ea skal beregnes, avhengig av fleksibilitetskoeffisienten s, høyde h over 
kjøreflaten for det aktuelle punktet og høyden på krengesenter hc.

Infrastrukturforvaltningen skal definere den frie profilen langs sporet for h > 0,5 m når den effektive overhøyden for 
sporet er mer enn 0,05 m for stor eller for liten, idet den ekstra kvasistatiske krengingen for rullende materiell med en 
fleksibilitetskoeffisient på 0,4 og et krengesenters høyde på 0,5 m beregnes på tradisjonelt vis.

Avdelingen for rullende materiell skal fastsette Ei og Ea idet det tas hensyn til følgende:

— for stor eller for liten overhøyde på 0,05 m,

— eventuelt en for stor eller for liten overhøyde på 0,2 m når de respektive verdiene for s og hc fører til at den 
lasteprofilen som er definert av infrastrukturforvaltningen, overskrides (se figuren nedenfor og nr. 1.5.1.3).

— påvirkningen, som er større enn 1o, av asymmetrien som skyldes toleranser for konstruksjon og justering (1) (frigang 
for glidestykke) samt eventuell ujevn fordeling av den normale lasten. Påvirkningen av asymmetri som er under 1o, 
tas med i den frie profilen langs sporet, og det samme gjelder sidesvingningene som oppstår tilfeldig av årsaker med 
opphav i både det rullende materiellet og sporet (særlig resonansfenomener).
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Rett strekning Ligning Lengdene på segmentet nedenfor 
antyder ut fra ligningen i kolonnen ved 
siden av de verdiene som også vises i 
de «særlige tilfellene» i nr. 8.1.3:

CoN For stor eller for liten overhøyde = 
0,05 m

CN’1 For stor eller for liten overhøyde = 
0,2 m

CoP

CQ

CQ»}

(I formelen ovenfor er dimensjonene oppgitt i meter)

C.2.5 Bestemmelse av reduksjoner ved beregning

Reduksjonene Ei og Ea bestemmes på grunnlag av følgende grunnleggende forhold:

Reduksjon Ei eller Ea = Bevegelse Di eller Da — Projeksjon So

Interne reduksjoner:

og eksterne reduksjoner:

I disse formlene er:

— A, forskyvningsfaktor, som beskriver akslenes posisjon på sporet. Verdiene for A er angitt i nr.  (se nr. C.2.4.2.1),

— Di eller Da summen av de bevegelsene som er definert i følgende nummer,

— So den største projeksjonen.

xi og xa er særlige segmenter for beregning for kjøretøyer med svært stor akselavstand.

C.2.5.1.  Segmenter som skal tas i betraktning ved beregning av bevegelser (D)

Med henblikk på de særlige egenskapene hos hver kjøretøytype er det nødvendig med ytterligere segmenter, og enkelte 
parametrer kan endre følgende segmenter:

C.2.5.1.1.  S e g m e n t e r  s o m  o m h a n d l e r  k j ø r e t ø y e t s  k j ø r e p o s i s j o n  i  e n  k u r v e  ( g e o m e t r i s k 
o v e r h e n g )

 = geometrisk overheng for en gitt seksjon mot innsiden av en kurve med en radius R (problem 

for de seksjonene på vognkassen som er plassert mellom boggidreietappene eller akslene).
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  = geometrisk overheng for en gitt seksjon mot utsiden av en kurve med en radius R (problem for 

de seksjonene på vognkassen som er plassert utenfor boggidreietappene eller akslene).

Merkn: For spesialkjøretøyer med særlige boggikonfigurasjoner kan det være nødvendig å tilpasse disse formlene.

C.2.5.1.2. G r u p p e r  a v  s e g m e n t e r  s o m  o m h a n d l e r  s i d e f o r s k y v n i n g

Verdien for alle friganger er målt vinkelrett i forhold til aksler eller dreietapper med alle deler på slitasjegrensen.

Kjøretøyets kjøreposisjon på sporet som angitt i nr. 7.2.2, gjør det mulig å ta hensyn til frigangen i formelen og å fastsette 
verdien for den relevante forskyvningskoeffisienten, slik at den aktuelle seksjonen kan beregnes.

 = akselens frigang på sporet

q = frigang mellom akslene og underrammen og/eller mellom akslene og vognkassen. Med andre ord 
sidebevegelsen mellom akselkassene og akseltappene, pluss frigangen mellom underrammen og akselkassene 
fra midtposisjonen og på hver side.

w = frigang for boggidreietapper eller boggibolstre. Dette er den mulige sidebevegelsen for boggidreietapper eller 
bolstre fra midtposisjonen og på hver side, eller for kjøretøyer uten dreietapp, vognkassens mulige sidebevegelse 
i forhold til boggirammen fra midtposisjonen og avhengig av bevegelsens kurveradius og retning.

Dersom verdien w varierer med kurveradien, gjelder følgende:

— wi(R) betyr at w gjelder for radius R og innsiden av kurven,

— Wa(R) betyr at w gjelder for radius R og utsiden av kurven,

— w∞ betyr at w gjelder for rette spor.

I henhold til de særlige egenskapene hos hver kjøretøytype kan dette segmentet roteres:

 w’, wi, w’i, osv. Det kan også være likt summen av noen av disse betegnelsene: wi + wa, osv., og hvert segment kan 
muligens påvirkes av tilsvarende forskyvningsfaktor.

C.2.5.1.3. K v a s i s t a t i s k e  b e v e g e l s e r  ( s e g m e n t  s o m  o m h a n d l e r  k j ø r e t ø y e t s  k r e n g i n g 
[ n e d b ø y n i n g ]  i  o p p h e n g e t  o g  d e t s  a s y m m e t r i  n å r  d e n  e r  s t ø r r e  e n n  1 o )

Nr. C.2.4.2.3. «Kvasistatiske bevegelser» inneholder et skjema over de forskjellige elementene som utgjør segmentet z

z = avviket fra sporets midtposisjon. Dette avviket er lik summen av to segmenter:

—  segment som gjelder krenging som følge av opphenget (sidebevegelsen skyldes opphengets fleksibilitet  
 
under påvirkning av en for stor eller for liten overhøyde på 0,05 m),

tan[η0-1o](h-hc): segment vedrørende asymmetri (sidebevegelse på grunn av den delen av asymmetrien som  
overstiger 1)

Denne summen kan økes med:

 : segment som omfatter en for stor eller for liten overhøyde på 0,2 m, og som anvendes 

under de forholdene som er beskrevet i nr. 1.4.2.3.

For avfjærede deler plassert på høyden h, gir segmentene i formelen ovenfor verdien:

a) Særlige tilfeller

– Når
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– Når

– Når h = hc  z = 0

For deler som ikke er avfjærede, er z = 0.

b)  Påvirkning fra glidestykkenes frigang for godsvogner med boggier

— For godsvogner med boggier der glidestykkenes frigang er mindre enn eller lik 5 mm, anses asymmetrivinkelen på 
1o å dekke denne frigangen, og formelen η0 = 1o kan brukes på normalt vis.

Segmentet «z» som tar hensyn til glidestykkenes frigang, når det er mindre enn eller lik 5 mm, uttrykkes som:

og det skal tas hensyn til følgende særlige tilfeller som er beskrevet ovenfor:

— For godsvogner som er utstyrt med boggier der glidestykkene er større enn 5 mm, skal det tas hensyn til følgende 
ytterligere krenging av vognkassen, uttrykt slik:

Denne ytterligere krengingen α fører til at opphenget presses sammen, og når den multipliseres med 
fleksibilitetskoeffisienten s, angis den som en rotasjon av vognkassen: αs (der s er fleksibilitetskoeffisienten).

Den samlede ytterligere krengingen kan uttrykkes på følgende måte:

α (1 + s)

Segmentet z som tar hensyn til glidestykkenes frigang på over 5 mm, blir:

Merk:  betyr at uttrykket mellom hakeparentesene skal tas med som en separat verdi, dersom denne verdien er 
positiv, eller som 0 dersom verdien er negativ eller 0.

η’0 = asymmetri ved frigang for glidestykker på 5 mm.

c)  Særlige segmenter xi og xa

Segmenter som representerer den korrigeringen som må gjøres for visse formler som brukes til å beregne reduksjonene 
Ei og Ea, for deler som befinner seg fjernt fra dreietappene på kjøretøyer med svært stor akselavsand og/eller svært stort 
overheng, med henblikk på å begrense plasskravene i kurver med en radius på mellom 250 m og 150 m:

Det skal bemerkes at:

— xi bare settes inn i formelen dersom , dvs. en tilnærmet verdi for a på 20 m,

— xa gjelder bare dersom  (unntak)

Særlige vilkår for xa:

Segmentet xa brukes ikke i beregningen av reduksjoner for kjøretøyer hvis overheng overholder vilkårene fastsatt for 
den automatiske koplingen.

C.3.  LASTEPROFIL G1

I 1991 ble det besluttet at reglene for statiske lasteprofiler ikke lenger skulle brukes ved konstruksjon av godsvogner.
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Reglene for statisk lasteprofil gjelder derfor bare for lasteprofiler som er særlig utformet for last, slik tilfellet er for f.eks. 
lasteprofilene GA, GB, GB1,GB2 og GC.

Reglene for statisk lasteprofil nevnt nedenfor, omfatter:

1. en referanseprofil (øverste seksjoner),

2. reduksjonsformler knyttet til denne profilen.

C.3.1. Referanseprofil for statisk lasteprofil G1

Figur C14

C.3.1.1. Reduksjonsformler

Seksjoner mellom endehjulsatser eller boggidreietapper

 dersom denne mengden er > 7,5
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Seksjoner utenfor endehjulsatser eller boggidreietapper:

der Δa=7,5 om 

 dersom denne mengden er > 7,5

C.3.2.  Referanseprofil for kinematisk lasteprofil G1

C.3.2.1.  Felles for alle kjøretøyer

Figur C15

Den kinematiske referanseprofilen G1 tar hensyn til de mest restriktive infrastrukturposisjonene og sporsenteravstandene 
i det kontinentale Europa.

Den er inndelt i to deler, og den ene delen befinner seg over og den andre under høyden på 400 mm, som også er grensen 
for å beregne projeksjoner:

— en øverste del definert som ovenfor et plan som er 400 mm over kjøreflaten, og som er felles for alle kjøretøyer,

— en nederste del definert som nedenfor et plan som er 400 mm over kjøreflaten, og som varierer avhengig av om 
kjøretøyene skal passere over skifterygger, skinnebremser og andre aktiverte skifte- og stoppinnretninger (del som 
er lavere enn 130 mm) eller ikke.

Delen som er plassert under 130 mm, varierer i henhold til kjøretøytypen.
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Passasjervogner med last skal overholde bestemmelsen i nr. C.3.2.2 når de befinner seg på et spor uten loddrett 
krumning.

Reisegodsvogner og godsvogner som er tomme eller lastede, unntatt brønnvogner og visse kombinerte godsvogner for 
transport, skal oppfylle kravene i nr. C.3.2.3.

Når det er snakk om godsvogner som skal gå i transitt på det finske jernbanenettet, skal elementene på de nederste delene 
overholde lasteprofilen i henhold til de spesifikke standardene.

Godsvogner som ikke skal passere over skifterygger med en krumningsradius på 250 m, eller skinnebremser og andre 
skifte- og stoppinnretninger:

— skal ikke ha tillatelse til å bære RIV-betegnelsen, med mindre annet er uttrykkelig angitt i standardene,

— skal være forsynt med en påskrift om dette.

C.3.2.2.  Del under 130 mm på kjøretøyer som ikke skal passere over skifterygger eller skinnebremser og andre 
aktiverte skifte‑ eller stoppinnretninger

Visse profilrestriksjoner skal overholdes i rette vinkler på akslene, når kjøretøyene plasseres på en nedsenket dreiebenk 
for å gjenopprette hjulprofilen.

Figur C16

a) område for utstyr som ikke er i nærheten av hjulene
b) område for utstyr som er plassert rett ved hjulene
c) område for sporkontakt
d) område for hjul og andre deler som kommer i kontakt med skinnene
e) område som opptas bare av hjulene
1) Grense for de delene som er plassert utenfor endehjulsatsene (sporrensere, sandbeholdere osv.), og som ikke 

skal overskrides med fare for å knuse knallkapsler. Det kan imidlertid ses bort fra denne grensen for deler som 
er plassert mellom hjulene, forutsatt at disse delene holder seg innenfor sporvidden.

2) Største teoretiske bredde for flenseprofilen ved ledeskinner.
3) Faktisk grenseposisjon for hjulets ytre flate og for de delene som hører til dette hjulet.
4) Når kjøretøyet befinner seg i en hvilken som helst posisjon på en kurve med en radius på R = 250 m (minste 

radius for anlegg med sporkontakt) og med en sporvidde på 1 465 mm, skal ikke noen av disse delene som 
kan bevege seg ned til under 100 mm fra kjøreflaten, unntatt kontaktbørster, befinne seg under 125 mm fra 
sporsenteret.
For deler som er plassert inni boggiene, er denne dimensjonen 150 mm.

5) Faktisk grenseposisjon for hjulets indre flate når akselen er presset mot den motsatte skinnen. Denne 
dimensjonen varierer når sporvidden øker.
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C.3.2.3.  Del under 130 mm på kjøretøyer som kan passere over skifterygger, skinnebremser og andre aktiverte 
skifte‑ eller stoppinnretninger

Figur C17

a) område for utstyr som ikke er i nærheten av hjulene

b) område for utstyr som er plassert rett ved hjulene

c) område for å trekke ut bremsesko

d) område for hjul og annet utstyr som kommer i kontakt med skinnene

e) område som opptas bare av hjulene

f) område for skinnebremser i løsnet posisjon

1) Grense for de delene som er plassert utenfor endehjulsatsene (sporrensere, sandbeholdere osv.), og som ikke 
skal overskrides med fare for å knuse knallkapsler.

2) Største fiktive bredde for flenseprofiler ved ledeskinner.

3) Faktisk grenseposisjon for hjulets ytre flate og for de delene som hører til hjulet.

4) Denne dimensjonen viser også største høyde for standard bremsesko som brukes for å stoppe eller bremse ned 
det rullende materiellet.

5) Ingen del av utstyret til rullende materiell skal komme inn i dette området.

6) Faktisk grenseposisjon for hjulets indre flate når akselen er presset mot den motsatte skinnen. Denne 
dimensjonen varierer når sporvidden øker.

7) Se avsnittet om «Bruk av skifteinnretninger på kurvede sporavsnitt»

C.3.2.3.1. B r u k  a v  s k i f t e i n n r e t n i n g e r  p å  k u r v e d e  s p o r a v s n i t t

Skinnebremser og andre skifte- og stoppinnretninger som kan oppnå dimensjoner på 115 eller 125 mm når de er aktivert, 
særlig bremsesko som er 125 mm høye, kan plasseres på kurver med en radius R på ≥ 150 m.
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Figur C18

Dermed befinner grensen for å anvende dimensjoner på 115 eller 125 mm, som er i en konstant avstand fra skinnens 
innvendige kant (80 mm), seg i en variabel avstand D fra kjøretøyets senterlinje som vist i figur 17 ovenfor.

Og dette gir (1) (verdier angitt i meter):

MERK: (1) I det særlige tilfellet der det brukes skifteinnretninger, kan betydningen av frigangen q + w anses å være 
ubetydelig.

C.3.3. Tillatte projeksjoner for So (S)

De faktiske S-projeksjonene skal ikke overstige So-verdiene i tabellen nedenfor.

Projeksjonsverdier for So(1)

Kjøretøytyper Spor

Beregning av Ei(3) Beregning av Ea(3)

Seksjoner mellom endehjulsatser på 
kjøretøyer som ikke er utstyrt med 

boggier, eller mellom dreietappene på 
boggikjøretøyer

Seksjoner utenfor endehjulsatser på 
kjøretøyer som ikke er utstyrt med 

boggier, eller utenfor dreietappene på 
boggikjøretøyer

h ≤ 0,400 h > 0,400 h ≤ 0,400 h > 0,400

Alle 
motordrevne 
kjøretøyer eller 
løpevogner

rett 0,015 0,015 0,015 0,015

Motordrevne 
kjøretøyer og 
løpevogner med 
aksler

Boggier tatt 
individuelt og 
deres tilhørende 
deler

I kurve R=250 0,025 0,030 0,025 0,030

I kurve R=150
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Kjøretøytyper Spor

Beregning av Ei(3) Beregning av Ea(3)

Seksjoner mellom endehjulsatser på 
kjøretøyer som ikke er utstyrt med 

boggier, eller mellom dreietappene på 
boggikjøretøyer

Seksjoner utenfor endehjulsatser på 
kjøretøyer som ikke er utstyrt med 

boggier, eller utenfor dreietappene på 
boggikjøretøyer

h ≤ 0,400 h > 0,400 h ≤ 0,400 h > 0,400

Trukket bog-
gimateriell eller 
lignende

I kurve R=250 0,010 0,015 0,025 0,030

I kurve R=150

(1) Disse verdiene er beregnet med en sporvidde l som fører til at E-reduksjonen blir så liten som mulig. Denne verdien er L = lmaks 
=1,465 m i alle tilfeller bortsett fra den internasjonale Ei-reduksjonen for trukket boggimateriell eller lignende kjøretøyer, der 
det er nødvendig å bruke lmin = 1,435 m. For drivenheter og motorvogner med en boggi som regnes som «motordreven», og en 
løpeboggi eller en boggi som regnes som «løpeboggi» (se nr. 7.2.2.1), skal også den sporvidden som er tatt med i Ei-formlene 
for intern reduksjon, være 1,435 m for løpeboggien og 1,465 m for motorboggien. For å forenkle beregningen av reduksjonene 
grafisk skal likevel følgende verdier brukes for begge boggiene: l = 1,435 m på rette spor og 1,465 m i kurver med en radius på 
250 m. I sistnevnte tilfelle brukes vognkassens bredde i rette vinkler mot løpeboggien.

(2) Segmentet xi eller xa i reduksjonsformlene.
(3) Disse verdiene gjelder ikke for referanseprofilen for deler på taket.

C.3.4. Reduksjonsformler

Merk: Formlene nedenfor skal brukes til å beregne lasteprofilen til leddkjøretøyer der senterlinjene for hjulsats eller 
boggidreieknapp faller sammen med leddelingens senterlinje for deres boggier. For andre utforminger av leddkjøretøyer 
skal formlene tilpasses de faktiske geometriske forholdene.

C.3.4.1. Reduksjonsformler for motordrevne kjøretøyer (dimensjoner i meter)

Motordrevne kjøretøyer der frigangen w er uavhengig av sporposisjon eller varierer lineært med krumningen.

Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

Seksjoner mellom de motordrevne kjøretøyenes endehjulsatser som ikke er utstyrt med boggier, eller mellom 
dreietappene på motordrevne boggikjøretøyer.

Når  ,

er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når  ,

er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Seksjoner utenfor de motordrevne kjøretøyenes endehjulsatser som ikke er utstyrt med boggier, eller mellom 
dreietappene på motordrevne boggikjøretøyer.
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Når ,

er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når ,

er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

Drivenheter der vandringen w varierer ikke-lineært på grunn av krumningen (unntak):

— Bortsett fra kurver med en radius R på 150 og 250 m der formlene (104), (105) og (109), (110) er identiske med 

formlene (101), (102) og (106), (107) , s kal formel (104), (105), (109) og (110) anvendes på den verdien av R der 

variasjonen av w som en funksjon av, viser diskontinuitet, med andre ord den verdien av R fra og med hvilken 
variabelen ikke lenger har spillerom.

— For hver seksjon av drivenheten skal den anvendte reduksjonen være den største av dem som oppnås ved å 
anvende formlene, der den verdien av R som skal benyttes, er den som gir den høyeste verdien for delen mellom 
hakeparentesene.

Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

Når ∞ > R ≥ 250:

Når 250 > R ≥ 150:

Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Når ∞ > R ≥ 250:
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Når 250 > R ≥ 150:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

(3) I praksis er formel (105) og (110) uten innvirkning ettersom variasjonen i frigangen w, som skyldes at variabelen 
ikke lenger har spillerom, først begynner når R > 250.

C.3.4.2.  Reduksjonsformler for motorvognsett (dimensjoner i meter)

For motorvognsett med én motorboggi og én løpeboggi (se tabellen nedenfor)

Motorvognsett med: Verdier av μ for hver boggi Kjøreposisjoner 
nr. 2.4.2.2 Reduksjonsformler

2 motorboggier μ ≥ 0,2 tilfelle 2 og 5 nr. 3.4.1

2 boggier som anses å være 
«løpeboggier»

0 < μ < 0,2 tilfelle 2 og 7 nr. 3.4.3

én boggi som anses å være en 
«løpeboggi»
og én løpeboggi

0 < μ < 0,2
μ = 0

én motorboggi og
og én løpeboggi
eller en boggi som anses å være en 
«løpeboggi»

μ ≥ 0,2
μ = 0
0 < μ < 0,2

tilfelle 3 og 6 nr. 3.4.2(3)
eller
nr. 3.4.1(3)

Interne reduksjoner Ei(4)

Seksjoner mellom boggidreietapper

MERKNADER

(3) Resultatet av formlene i nr. 3.4.1 og 3.4.2 er svært like; derfor anvendes normalt formlene i nr. 2.4.1, mens formlene 
i nr. 3.4.2 er forbeholdt de tilfellene der den økte reduksjonen av halvbredden for største konstruksjonsprofil har 
særlig betydning (0 til 12,5 mm avhengig av den undersøkte kjøretøyseksjonen).

(4) Den reduksjonen som skal anvendes for en gitt verdi av n, er den største reduksjonen som oppnås med følgende 
formler:
— (101 a) eller (102 a) og (103 a),
— (106 a) eller (107 a) og (108 a),
— (106 b) eller (107 b) og (108 b).

Eksterne reduksjoner Ea(4) for enden av motorboggien (forrest i kjøreretningen)

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietappene (der n = na)
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Eksterne reduksjoner Ea(4) for enden av løpeboggien (forrest i kjøreretningen)

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietappene (der n = na)

MERKNADER

(4) Den reduksjonen som skal anvendes for en gitt verdi av n, er den største reduksjonen som oppnås med følgende 
formler:
— (101 a) eller (102 a) og (103 a),
— (106 a) eller (107 a) og (108 a),
— (106 b) eller (107 b) og (108 b).

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

C.3.4.3. Reduksjonsformler for passasjervogner (dimensjoner i meter)

a)  For passasjervogner med boggi, unntatt selve boggiene og deres tilhørende deler

Passasjervogner der frigangen w er uavhengig av sporposisjonens radius eller varierer lineært med sporets krumning.

Merknad: Formlene nedenfor skal også brukes for å beregne lasteprofilen til passasjervogner med aksler.

Interne reduksjoner Ei

Seksjoner som er plassert mellom boggidreietapper (der n = ni)

Når ,

er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når ,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/566 22.10.2015

er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som er plassert mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

Eksterne reduksjoner Ea

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietappene (der n = na)

Når ,

er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når ,

er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som er plassert mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

Passasjervogner der frigangen w varierer ikke‑lineært med krumningen:

På rette spor beregnes reduksjonene ved hjelp av formel 201 og 206.

På kurver beregnes reduksjonene for R = 150 m og R = 250 m ved hjelp av formel (204), (205), (209) og (210).

Det skal bemerkes at for en radius R = 250 m, er formel (204) og (209) identiske med henholdsvis formel (202) og (207).

Dessuten skal formel (204), (205) og (209), (210) anvendes på verdiene for R der variasjonen av w som en funksjon av 

 viser diskontinuitet (en trinnvis endring), dvs. verdien av R fra og med hvilken variabelen ikke lenger har spillerom.

For hver seksjon av passasjervognen skal den anvendte reduksjonen være den største av dem som oppnås ved å anvende 
formlene nevnt ovenfor, der den verdien av R som skal benyttes, er den som gir den høyeste verdien for delen mellom 
hakeparentesene.
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Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

Når ∞ > R ≥ 250:

Når 250 > R ≥ 150:

Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Når ∞ > R ≥ 250:

Når 250 > R ≥ 150:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

(3) I praksis er formel (205) og (210) uten innvirkning ettersom variasjonen i frigangen w, som skyldes at variabelen 
ikke lenger har spillerom, først begynner når R>250.

b)  For boggier og deres tilhørende deler

De reduksjonsformlene som skal anvendes, er formlene i nr. 4.2.1.8.2. Likevel er avstanden mellom endehjulsatsene 
på boggiene i de fleste tilfellene slik at formel (201) og (206) for motsatt side, som er identiske med formel (101) og 
(106), får avendelse.

C.3.4.4. Reduksjonsformler for godsvogner (dimensjoner i meter)

a)  For godsvogner med uavhengige aksler og selve boggiene og deres tilhørende deler (w = 0)

For 2-akslede godsvogner, og bare for de delene som befinner seg mindre enn 1,17 m over kjøreflaten, kan segment Z i 
formel (301) til (307) reduseres med 0,005 m når (z-0,005) > 0. Det skal anses å være null når (z-0,005) ≤ 0.

1) Interne reduksjoner Ei — Seksjoner mellom endehjulsatsene (når n = ni)

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:
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2)  Eksterne reduksjoner Ea — Seksjoner utenfor endehjulsatsene (når n = na)

Når  , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

b)  For boggigodsvogner

For boggigodsvogner hvis frigang anses å være konstant, unntatt for selve boggiene og deres tilhørende deler.

Særlig bemerkning for beregningen av z: se nr. 1.5.1.3.

1)  Interne reduksjoner Ei — Seksjoner som er plassert mellom boggidreietapper (der n = ni)

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

2)  Eksterne reduksjoner Ea — Seksjoner utenfor boggidreietappene (når n = na)

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:
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MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

(2) Denne verdien gjelder deler som befinner seg mer enn 0,400 m over kjøreflaten, unntatt de delene som omfattes av 
fotnote (1) ovenfor.

C.3.5.  Referanseprofil for strømavtakere og uisolerte strømførende deler på taket

Figur 19

Merknad: For kjøretøyer som trafikkerer på elektrifiserte jernbanelinjer, kan de skraverte områdene brukes i lasteprofilen 
for strømavtakernes slepestykkebærere i senket posisjon.

På jernbanelinjer som ikke er elektrifiserte, finnes de samme mulighetene, med forbehold for spesifikke undersøkelser 
av jernbanenettene.

C.3.6. Regler for referanseprofilen for å fastsette største konstruksjonsprofil for rullende materiell

C.3.6.1.  Drivenheter utstyrt med strømavtakere

Strømavtaker i strømavtakingsposisjon

Den nåværende standarden er basert på egenskapene hos strømavtakere på drivenheter med standard lasteprofil.

For at drivenheter med strømavtakere skal kunne overholde grenseposisjonen som følger av referanseprofilen, 
skal egenskapene hos disse kjøretøyene (frigang og fleksibilitetskoeffisient for seksjonen med strømavtakere) og 
strømavtakerens posisjon i forhold til akslene være slik at verdiene E’i og E’a (med strømavtakerne hevet til 6,5 m over 
kjøreflaten) og E”i og E”a (strømavtakerne hevet til 5 m over kjøreflaten) er negativ eller null.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/570 22.10.2015

Dette vilkåret er oppfylt dersom seksjonen der strømavtakerens slepestykkebærer manøvreres, er plassert nær boggienes 
tverrgående senterlinje, dvs. dersom n er svært lav eller null.

Grenseposisjonen defineres da av referanseprofilen for takmontert utstyr som vist i nr. 2.5. Den svarer til et største 

geometriske overheng for strømavtakerens slepestykkebærer på .

a)  Foreløpige beregninger

For å fastsette E’i, E’a, E”i og E”a er det nødvendig med følgende foreløpige beregninger(1):

j’i = q + wi -0,0375(2)

Når s ≤ 0,225 (generelt):

men dersom s > 0,225, gir dette en verdi på

Når s ≤ 0,225 (generelt):

men dersom s > 0,225, gir dette en verdi på

b)  For seksjoner mellom endehjulsatser eller boggidreietapper

Uttrykk for E’i og E”i (der n = ni)

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

c)  For seksjoner utenfor endehjulsatser eller boggidreietapper

Uttrykk for E’a og E”a (der n = na)

(1) For drivenheter uten faste boggidreietapper, se merknad i nr. 1.1.
(2) Dersom frigangen varierer i henhold til sporposisjonens radius, skal største verdi av wi ved dreietappen (faktisk eller teoretisk) tas 

fra j’i, og den største verdien av wa samt den tilsvarende verdien av wi tas fra j’a.
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Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

C.3.6.2.  Motorvogner utstyrt med strømavtakere

Grenseposisjonen for strømavtakere på en motorvogn med én motorboggi og én løpeboggi skal fastsettes som om begge 
boggiene var identiske med den som strømavtakeren er plassert ovenfor.

C.3.6.3.  Strømavtakere i senket posisjon

En senket strømavtaker skal passe fullstendig inn i den fastsatte lasteprofilen, og skal om nødvendig omfattes av kravene 
til isolering.

C.3.6.4.  Sikkerhetsavstand for isolering ved 25 kV

På kjøretøyer som kan benytte en strømforsyning på 25 kV, skal alle uisolerte deler som kan være strømførende, 
monteres slik at de faller godt innenfor referanseprofilen for 0,170 m.

C.4.  KONSTRUKSJONSPROFIL GA, GB OG GC

Sammenlignet med lasteprofilen G1 er lasteprofilene GA, GB og GC større i den øverste delen.

Last og kjøretøyer som oppfyller de utvidede lasteprofilene GA, GB eller GC, skal bare tillates på jernbanelinjer som 
er utvidet til disse lasteprofilene. De aktuelle jernbanelinjene er oppført i infrastrukturregisteret. Alle GA-, GB- og GC-
bevegelser på jernbanelinjer som ikke finnes på listen, skal behandles som særlige forsendelser.

Godsvogner og passasjervogner som er bygd i henhold til lasteprofilene GA, GB eller GC, skal merkes som angitt i 
vedlegg B 32

C.4.1. Referanseprofiler for statiske lasteprofiler og tilhørende regler

Referanseprofilene for de statiske lasteprofilene GA, GB og GC (se figur 20) sammen med tilhørende regler får 
utelukkende anvendelse for å fastsette største lasteprofiler, og med forbehold for at fleksibilitetskoeffisienten på 
godsvognen og dens last ikke er større enn for en typisk last med følgende egenskaper:

q+w=0,023m; p = 1,8m; d = 1,41m,

J = 0,005m η0 < 1o hC = 0,5m

s = 0,3

loddrette svingninger 0,03m for (GA, GB); 0,05m for (GC)

Med henblikk på toleranser i forbindelse med sentrering skal halvbreddene høyst være like med halvbreddene for 
referanseprofiler redusert med følgende verdier Ei og Ea.
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REFERANSEPROFILER FOR STATISKE LASTEPROFILER GA, GB OG GC (LASTEPROFILER)

Figur C20

Merknad: Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilene GA, GB og GC identiske med lasteprofilen 
G1.

C.4.1.1.  Statiske	lasteprofiler	GA	og	GB

— Høyde h ≤ 3,22 m. De reduksjonsformlene Ei og Ea som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet den statiske 
lasteprofilen G1.

— Høyde h > 3,22 m. Følgende reduksjonsformler Ei og Ea skal anvendes:

a)  For seksjoner mellom boggidreietappene eller mellom endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier

Når 

Når 

k = (se tabell 1)
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b)  For seksjoner utenfor boggidreietappene eller utenfor endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier

Når  

Når  

k = (se tabell 1)

TABELL 1:

LASTEPROFIL GA

Når 

Når h ≥ 3,85 m, k = 1

LASTEPROFIL GB

Når 

Når h ≥ 4,08 m, k = 1

C.4.1.2.  Statisk	lasteprofil	GC

De reduksjonsformlene Ei og Ea som skal anvendes, er de formlene er tilknyttet den statiske lasteprofilen G1, uavhengig 
av verdien av h.

C.4.2. Referanseprofiler for kinematiske lasteprofiler og tilhørende regler

Referanseprofilene for de kinematiske lasteprofilene GA, GB og GC (se figur 21) sammen med de tilhørende reglene 
gjør det mulig å fastsette den største konstruksjonsprofilen for kjøretøyer på samme måte som ved bruk av lasteprofilen 
G1.

Reglene for kinematiske beregninger kan anvendes på klart definert last.

Uttrykket «klart definert last» skal forstås som: overførbare lasteenheter med kjent geometri, dvs. containere og flak 
transportert på transportvogner utstyrt med innretninger for å plassere lasten, og påhengsvogner med tømt luftoppheng 
eller mekanisk oppheng med en kjent fleksibilitetskoeffisient for krenging, som transporteres på godsvogner med 
forsenket vognbunn.

Under disse forholdene kan kombinasjonen av en vogn og dens last behandles som en vanlig enkeltstående godsvogn.

Referanseprofiler for de kinematiske lasteprofilene GA, GB og GC
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Figur C21

Merknad:  Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilene GA, GB og GC identiske med 
lasteprofilen G1.

C.4.2.1.  Trekkraftkjøretøyer (unntatt motorvogner og motorvognsett)

C.4.2.1.1. K i n e m a t i s k e  l a s t e p r o f i l e r  f o r  G A o g  G B

— Høyde h ≤ 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1.

— Høyde h > 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, unntatt de formlene 
som er angitt i tilfellene a) og b) nedenfor.

a)  Kjøretøyer der frigangen w er uavhengig av sporposisjonens radius eller varierer lineært med sporets krumning.

1)  For seksjoner mellom boggidreietappene eller mellom endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på 
boggier

Når 

Når 

k og z = (se tabell 2)
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2)  For seksjoner utenfor boggidreietappene eller utenfor endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier

Når  

Når

k og z = (se tabell 2)

b) Kjøretøyer der frigangen w varierer ikke-lineært med sporets krumning

1)  For seksjoner mellom boggidreietappene eller mellom endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på 
boggier

For hvert punkt på kjøretøyet skal den anvendte verdien av Ei være

den største som oppnås ved å bruke:

— formel (603) ovenfor

— formel (607) og (608) nedenfor der den verdien av R som skal anvendes, er den som gjør delen mellom 
hakeparentesene så stor som mulig

med 250 > R ≥ 150 m

k og z = (se tabell 2)

2)  For seksjoner utenfor boggidreietappene eller utenfor endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier

For hvert punkt på kjøretøyet skal den verdien av Ea som skal anvendes, være den største som oppnås ved å anvende

— formel (605) ovenfor

formel (609) og (610) nedenfor der den verdien av R som skal anvendes, er den som gjør delen mellom 
hakeparentesene så stor som mulig
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med 250 > R ≥ 150 m

k og z = (se tabell 2)

TABELL 2:

LASTEPROFIL GA

Når

Når h ≥ 3,88 m, k = 1

LASTEPROFIL GB

Når 

Når h ≥ 4,11 m, k = 1

C.4.2.1.2. Kinematisk lasteprofil for GC

De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, uavhengig av verdien av h.

C.4.2.2. Motorvogner og motorvognsett

Merk: Egenskapene hos motorvogner og motorvognsett hvis boggier kan anses å være motorboggier eller løpeboggier, 
er beskrevet i nr. 3.4.2.

C.4.2.2.1. K i n e m a t i s k e  l a s t e p r o f i l e r  f o r  G A o g  G B

— Høyde h ≤ 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1.

— Høyde h > 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, unntatt følgende 
formler:

— Motorvogner og motorvognsett der alle boggier anses å være motoriserte: Formlene er angitt i nr. 3.4.1 (Motorvogner)

— Motorvogner og motorvognsett som bare anses å ha løpeboggier: Formlene er angitt i nr. 3.4.3 (Passasjervogner og 
reisegodsvogner)

— Motorvogner med en motorboggi og en løpeboggi: reduksjonsformlene som er angitt i nr. 3.4.1, kan enten anvendes 
slik de står, eller erstattes med følgende formler som gir produsentene små fordeler i den midterste delen, og ved 
endene på vognkassen.
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a)  Mellom dreietappene(1)

k og z = (se tabell 2)

b)  Utenfor dreietappene på motorboggiens ende(1)

k og z = (se tabell 2)

MERKNADER

(1) Denne verdien gjelder deler som befinner seg høyst 0,400 m over kjøreflaten, og dem som kan komme under dette 
nivået som følge av slitasje og loddrette bevegelser.

C.4.2.2.2. K i n e m a t i s k  l a s t e p r o f i l  f o r  G C

De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, uavhengig av verdien av h.

C.4.2.3.  Passasjervogner og reisegodsvogner

C.4.2.3.1. K i n e m a t i s k e  l a s t e p r o f i l e r  f o r  G A o g  G B

— Høyde h ≤ 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1.

— Høyde h > 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen GI, unntatt de formlene 
som er angitt i tilfellene a) og b) nedenfor.

a)  Kjøretøyer der frigangen w er uavhengig av sporposisjonens radius eller varierer lineært med sporets kurveradius.

1)  For seksjoner mellom boggidreietappene

Når 

Når  

(1) Den reduksjonen som skal anvendes for den samme verdien av n, er den største reduksjonen som oppnås med formel (603a) og 
(604a).
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k og z = (se tabell 3)

2)  For seksjoner utenfor boggidreietappene

Når

Når

k og z = (se tabell 3)

b)  Kjøretøyer der frigangen w varierer ikke-lineært med sporets kurveradius

1)  For seksjoner mellom boggidreietappene

For hvert punkt på kjøretøyet skal den verdien av Ei som skal anvendes, være den største som oppnås ved å anvende

— formel (611) ovenfor

— formel (615) og (616) nedenfor der den verdien av R som skal anvendes, er den som gjør delen mellom 
hakeparentesene så stor som mulig

med 250 > R ≥ 150 m

k og z = (se tabell 3)

2)  For seksjoner utenfor boggidreietappene

For hvert punkt på kjøretøyet skal den verdien av Ea som skal anvendes, være den største som oppnås ved å anvende

— formel (613) ovenfor

— formel (617) og (618) nedenfor der den verdien av R som skal anvendes, er den som gjør delen mellom 
hakeparentesene så stor som mulig
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med 250 > R ≥ 150 m

k og z = (se tabell 3)

TABELL 3:

LASTEPROFIL GA

Når

Når h ≥ 3,88 m, k = 1

LASTEPROFIL GB

Når 

Når h ≥ 4,11 m, k = 1

C.4.2.3.2. K i n e m a t i s k  l a s t e p r o f i l  f o r  G C

De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, uavhengig av verdien av h.

C.4.2.4.  Godsvogner

C.4.2.4.1. K i n e m a t i s k e  l a s t e p r o f i l e r  f o r  G A o g  G B

— Høyde h ≤ 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1.

— Høyde h > 3,25m. De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen GI, unntatt de formlene 
som er angitt i tilfellene a) og b) nedenfor.

a)  Kjøretøyer som ikke er montert på boggier

For seksjoner mellom endehjulsatsene

Når an -n2 ≤ 7,5 + 32,5 k

Når an -n2 ≤ 7,5 + 32,5 k

med k og z = (se tabell 4)

For seksjoner utenfor endehjulsatsene
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Når an -n2 ≤ 7,5 + 32,5 k

Når an + n2 > 7,5 + 32,5 k

med k og z = (se tabell 4)

b)  Boggikjøretøyer

For seksjoner mellom boggidreietappene

Når 

Når 

k og z = (se tabell 4)

For seksjoner utenfor boggidreietappene

Når 

Når 

k og z = (se tabell 4)

TABELL 4:

LASTEPROFIL GA
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Når 

Når h ≥ 3,88 m, k = 1

LASTEPROFIL GB

Når

Når h ≥ 4,11 m, k = 1

C.4.2.4.2. K i n e m a t i s k  l a s t e p r o f i l  f o r  G C

De formlene som skal anvendes, er de formlene som er tilknyttet profilen G1, uavhengig av verdien av h.

C.5.  PROFILER SOM KREVER BILATERALE ELLER MULTILATERALE AVTALER

Infrastrukturforvaltningene i de forskjellige statene kan fritt inngå bilaterale eller multilaterale avtaler seg imellom for 
å tillate at andre kjøretøyer enn dem som er bygd i samsvar med profilene G1, GA, GB eller GC, kan trafikkere på hele 
eller deler av deres respektive jernbanelinjer.

For å inngå slike avtaler er det tilstrekkelig å definere en kinematisk referanseprofil og tilhørende regler.

C.5.1. Lasteprofil G2

C.5.1.1.  Referanseprofil	for	statisk	lasteprofil	G2

Visse jernbaner(1) tillater tog å trafikkere med last som følger den referanseprofilen som er vist nedenfor, på sine 
jernbanelinjer, og som reglene for den statiske lasteprofilen G1 får anvendelse på.

(1) Tillatt av: HSH, GySEV, BHEV, PKP, BDZ, CFR, CD, ZSR, MAV, JZ, CH, TCDD, DB, ÖBB, CFL, NS, DSB, CFS, BV og IRR, 
bortsett fra på følgende stasjoner:

JZ: Divaca, Sezana, Hrpelje-Kozina, Koper, Kilovce, Ilirska, Bistrica, Sapljane, Jurdani, Opatija-Matulji, Rijeka,
MAV: Budapest-Deli pu.-Budapest.Kelenföld



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/582 22.10.2015

Figur C22

Reglene for den statiske lasteprofilen G1 skal anvendes.
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C.5.1.2.  Referanseprofil	for	kinematisk	lasteprofil	G2

Følgende kinematiske referanseprofil skal anses å være likeverdig når det gjelder anvendelse av standardene til de 
kinematiske lasteprofilene:

Figur C23

C.5.2.  Lasteprofiler GB1 og GB2

C.5.2.1.  Allment

Lasteprofilene GB1 og GB2 ble utarbeidet på grunnlag av visse kombinerte transportkrav som dukket opp i begynnelsen 
av 1989.

Bruken av lasteprofilene GB1 og GB2 er omfattet av bilaterale eller multilaterale avtaler som infrastrukturforvaltningene 
inngår.
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C.5.2.2.  Statiske	referanseprofiler	GB1	og	GB2	(lasteprofiler)

Statisk referanseprofil GB1

Figur C24

Merk: Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilen GB1 identisk med lasteprofilen G1.

Statisk referanseprofil GB2

Figur C25

Merk: Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilen GB2 identisk med lasteprofilen G1.
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C.5.2.3.  Regler	for	statiske	referanseprofiler	GB1	og	GB2

De reglene som får anvendelse, er reglene for lasteprofil GB, unntatt for koeffisienten k som er angitt i tabell 1; den 
verdien som skal anvendes for den, er angitt i tabellen nedenfor:

LASTEPROFILER GB1 og GB2

Når 

Når h ≥ 4,18 m, k = 1

C.5.2.4.  Kinematiske	referanseprofiler	GB1	og	GB2

Kinematisk referanseprofil GB1

Figur C26

Merk: Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilen GB1 identisk med lasteprofilen G1.

Kinematisk referanseprofil GB2
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Figur C27

Merk: Opp til en høyde på 3 220 mm er referanseprofilen for lasteprofilen GB2 identisk med lasteprofilen G1.

C.5.2.5.  Regler	for	kinematiske	referanseprofiler	GB1	og	GB2

De reglene som får anvendelse, er reglene for lasteprofil GB, unntatt for koeffisienten k som er angitt i tabell 2;, den 
verdien som skal anvendes for den, er angitt i tabellen nedenfor:

LASTEPROFILER GB1 og GB2

Når

Når h ≥ 4,21 m, k = 1

C.5.3. Lasteprofil 3.3

C.5.3.1.  Allment

Den kinematiske lasteprofilen 3.3 kan brukes til trafikk på det franske jernbanenettet (Réseau Ferré National — RFN).

Denne lasteprofilen gir ytterlige plass øverst sammenlignet med lasteprofil G1. Den benyttes på kjøretøyer (for eksempel 
dobbeltdekker-passasjervogner) som bare kjører på jernbanelinjer med frirom for lasteprofil 3.3.

Lasteprofil 3.3 gjelder bare den øverste delen av referanseprofilen, over 3,25 m, mens den nederste delen av 
referanseprofilen er felles med lasteprofilen G1. Som alle andre lasteprofiler er den tilknyttet en referanseprofil og 
tilhørende regler.
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C.5.3.2. Referanseprofil	for	kinematisk	lasteprofil	3.3

Figur C28

C.5.3.3.  Regler	for	referanseprofilen	for	å	fastsette	største	konstruksjonsprofil

Reglene for referanseprofilen for lasteprofil 3.3 er identiske med reglene for lasteprofil G1, unntatt når det gjelder 
følgende spesifikke opplysninger:

— Tillatte projeksjoner So (S)

— Kvasistatiske forskyvninger z

C.5.3.3.1. T i l l a t t e  p r o j e k s j o n e r  S o  ( S )

— For de delene som er plassert mer enn 3 500 m over kjøreflaten, er verdien av So for projeksjonen som skal tas med  
 
som en funksjon av kurven for å beregne reduksjonene Ei og Ea, uavhengig av kjøretøytypen.
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— De effektive projeksjonene S skal derfor ikke overskride følgende So-verdier:

— 0,15 m i kurver med en radius på 250 m

— 0,15 m i kurver med en radius på 150 m

Dessuten er So lik 0,015 m på rett spor (tangent).

— For de delene som er plassert mer enn 3 250 m og mindre enn 3 500 m over kjøreflaten, dvs. de delene som er 
mellom nivå A og B i referanseprofilen, finnes det ingen regler for å fastsette verdien So for den største projeksjonen. 
Fastsettelsen av største konstruksjonsprofil mellom disse to nivåene gjøres ved å forene punktet for største 
konstruksjonsprofil tilsvarende nivå A, som finnes ved å beregne reduksjonene fra projeksjonene i samsvar med 
reglene for lasteprofil G1, med det punktet for største konstruksjonsprofil som tilsvarer nivå B, som finnes ved å 
beregne reduksjoner fra ovennevnte projeksjoner.

— For de delene som er plassert mindre enn 3 250 m over kjøreflaten, skal den generelle regelen for lasteprofil G1 få 
anvendelse.

C.5.3.3.2. K v a s i s t a t i s k e  f o r s k y v n i n g e r  z

For opphengte deler som er plassert i høyden h, er verdien z gitt ved følgende formel:

C.5.3.4. Reduksjonsformler

Reduksjonsformler som gjelder for:

— trekkraftkjøretøyer (lokomotiver, motorvogner) se nr. C.5.3.4.1
— motorvognsett se nr. C.5.3.4.2
— passasjervogner se nr. C.5.3.4.3

C.5.3.4.1. R e d u k s j o n s f o r m l e r  f o r  t r e k k r a f t k j ø r e t ø y e r  ( d i m e n s j o n e r  i  m e t e r )

Trekkraftkjøretøyer der frigangen w er uavhengig av sporposisjonens radius eller varierer lineært med sporets 
krumning.

Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

For seksjoner mellom endehjulsatsene på trekkraftkjøretøyer som ikke er montert på boggier, eller mellom 
boggidreietappene.

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

 
Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Seksjoner utenfor endehjulsatsene på kjøretøyer som ikke er montert på boggier, eller utenfor boggidreietappene på 
trekkraftkjøretøyer med boggivogner

Når , er posisjonen på et hovedsakelig rett  
 
spor
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Når , er posisjonen på et hovedsakelig kurvet  

spor

Trekkraftkjøretøyer der frigangen w varierer ikke-lineært med sporets krumning (unntak)

For hver seksjon av trekkraftkjøretøyet skal den reduksjonen som skal anvendes, være den største av dem som oppnås 
ved å anvende formlene som er nevnt ovenfor, der den verdien av R som skal benyttes, er den som gir den høyeste 
verdien for delen mellom hakeparentesene, og formel (101) eller (106).

Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

Når ∞ > R ≥ 250

Når 250 > R ≥ 150

I praksis er formel (105) og (110) uten innvirkning ettersom variasjonen i frigangen w, som skyldes at variabelen ikke 
lenger har spillerom, først begynner når R>250 m.

Når ∞ > R ≥ 250

Når 250 > R ≥ 150

Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Når ∞ > R ≥ 250

Når 250 > R ≥ 150

C.5.3.4.2. Reduksjonsformler for motorvognsett (dimensjoner i  meter)*

For motorvognsett med én motorboggi og én løpeboggi (se tabellen for lasteprofil G1):
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Interne reduksjoner Ei(1)

Seksjoner mellom boggidreietapper

Eksterne reduksjoner Ea(2) for enden av motorboggien (forrest i kjøreretningen)

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietappene (der n = na)

(1), (2) Den reduksjonen som skal anvendes for en gitt verdi av n, er den største reduksjonen som oppnås med 
følgende formler:

–  (101 a) eller (102 a) og (103 a),

–  (106 a) eller (107 a) og (108 a).

Eksterne reduksjoner Ea(1) for enden av løpeboggien (forrest i kjøreretningen)

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietappene (der n = na)

(1) Den reduksjonen som skal anvendes for en gitt verdi av n, er den største reduksjonen som oppnås med 
følgende formler:

(106 b) eller (107 b) og (108 b).

C.5.3.4.3. R e d u k s j o n s f o r m l e r  f o r  p a s s a s j e r v o g n e r  ( d i m e n s j o n e r  i  m e t e r )

For passasjervogner med boggi unntatt selve boggiene og deres tilhørende deler

Passasjervogner der frigangen w er uavhengig av sporposisjonens radius eller varierer lineært med sporets krumning.

Interne reduksjoner Ei

Seksjoner som er plassert mellom boggidreietapper (der n = ni)

Når 

 er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:
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Når 

 er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

Eksterne reduksjoner Ea

Seksjoner som er plassert utenfor boggidreietapper (der n = na)

Når

er posisjonen på et hovedsakelig rett spor:

Når

er posisjonen på et hovedsakelig kurvet spor:

Passasjervogner der frigangen w varierer ikke‑lineært med sporets krumning

For hver seksjon av passasjervognen skal den reduksjonen som skal anvendes, være den største av dem som oppnås ved 
å anvende formlene som er nevnt ovenfor, der den verdien av R som skal benyttes, er den som gir den høyeste verdien 
for delen mellom hakeparentesene, og formel (201) eller (206).

Interne reduksjoner Ei (der n = ni)

Når ∞ > R ≥ 150

Eksterne reduksjoner Ea (der n = na)

Når ∞ > R ≥ 250

Når 250 > R ≥ 150
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C.5.4. Lasteprofil GB-M6

C.5.4.1. Generelt

Den kinematiske lasteprofilen GB-M6 kan brukes til trafikk på det belgiske jernbanenettet (SNCB).

Den kinematiske lasteprofilen GB-M6 er basert på de samme prinsippene som lasteprofil G1 og er tilpasset SNCBs 
infrastruktur, og dets reduksjonsformler er på samme måte tilpasset kontrollradier og de tillatte projeksjonene i kurver.

De tillatte projeksjonene er større enn projeksjonene for lasteprofil G1, og dette gjør det mulig å framføre bredere 
kjøretøyer.

Når det gjelder strømavtakerne, tillater SNCB-infrastrukturen i tillegg til UIC 505-1-bestemmelsene som tillater trafikk 
med kjøretøyer utstyrt med strømavtakere som er 1 950 mm brede, også strømavtakere som er 1 760 mm brede, montert 
på mer fleksible kjøretøyer med følgende egenskaper: s ≤ 0,4 og (q + w) ≤ 0,065 m.

Boggiene og de tilhørende komponentene som er montert på kjøretøyer som er bygd i henhold til denne lasteprofilen, 
følger nøye reglene for lasteprofil G1.

Opphengte deler som er plassert på et nivå, eller som kan nå ned til et nivå som er under 100 mm over kjøreflaten som 
følge av de loddrette forskyvningene, beregnes i henhold til reglene for lasteprofil G1.

Dersom et punkt som er plassert nær 1 170 mm-nivået, og som på grunn av loddrette bevegelser kan høynes over eller 
senkes til under dette nivået, er det nødvendig å ta hensyn til minste tillatte bredde ved enten å bruke formlene for de 
delene som er plassert over 1 170 mm, eller formlene for de delene som er plassert under 1 170 mm.

Valget mellom reduksjonsformlene for trekkraftkjøretøyene eller for enheter uten egen framdrift, foretas på samme måte 
som for lasteprofil G1, basert på adhesjonskoeffisienten ved start.
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C.5.4.2.	 Referanseprofil	for	kinematisk	lasteprofil	GB-M6

Figur C29

C.5.4.3.  Reduksjonsformler

C.5.4.3.1. T r e k k r a f t k j ø r e t ø y e r

a)  Reduksjonsformler for h > 1 170 mm.

Seksjoner mellom boggidreietapper

Når 

Når 
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Seksjoner utenfor boggidreietapper

Når 

Når 

c)  Reduksjonsformler for høydene 100 < h ≤ 1 170 mm.

Seksjoner mellom boggidreietapper

Når 

Når 

Seksjoner utenfor boggidreietapper

Når 



22.10.2015 Nr. 64/595EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når  

C.5.4.3.2. K j ø r e t ø y e r  u t e n  e g e n  f r a m d r i f t
a)  Reduksjonsformler for høyden h > 1 170 mm.

Seksjoner mellom boggidreietapper

Når 

Når 

Seksjoner utenfor boggidreietapper

Når

Når
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b) Reduksjonsformler for høydene 100 < h ≤ 1 170 mm.

Seksjoner mellom boggidreietapper

Når 

Når 

Seksjoner utenfor boggidreietapper

Når

Når

C.6.  TILLEGG 1

C.6.1. Lasteprofil for rullende materiell

C.6.1.1.  Vilkår vedrørende dører, trinn og stigbrett

1. Vogndører

a)  I åpen stilling når kjøretøyet befinner seg i laveste tillatte posisjon for bufferne, kan vogndørene, dersom mesteparten 
av den nederste delen befinner seg minst 1 050 mm over skinnehodet, strekke seg utenfor kjøretøyets reduserte 
lasteprofil med høyst 200 mm.
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På kjøretøyer som er bygd etter 1.1.1986, skal vogndørene oppfylle dette kravet selv når døren åpnes.

Dette kravet får ikke anvendelse på hengslede dører som er montert på passasjervogner før 1.1.1980.

b)  Ved skiftehastigheter på opp til 30 km/t skal sidefrigangen normalt ikke overstige 0,02 m.

For dører i sidene på vognkassen som er plassert utenfor boggidreietappene, og hvis underkant befinner seg mindre 
enn 1 050 mm over skinnehodet, kan den nødvendige reduksjonen av lasteprofilen i den lavest tillatte bufferposisjon 
på 980 mm reduseres

— ved åpning og

— i åpen stilling

med høyst 

Dette gjelder bare dersom wa > 0,02 m

Det er tillatt å bruke dører som oppfyller kravene i både a) og b) ovenfor. I så fall skal kravene i a) også være oppfylt 
når dørene åpnes.

2. Trinn og stigbrett

Når det nederste trinnet er bevegelig, kan den nødvendige reduksjonen av lasteprofilen for kjøring med senket trinn, 
høyst reduseres med verdien:

C.7.  TILLEGG 2

C.7.1. Lasteprofil for rullende materiell

C.7.1.1.  Kompresjon av opphenget for områder utenfor støttepolygon B, C og D

1. For alle kjøretøyer, og særlig godsvogner, kan det være nødvendig å ta med i betraktning ytterligere loddrette 
bevegelser, fz, som følge av vognkassens krenging (svingende og stampende bevegelser), for eksempel forårsaket 
av en skjevt plassert last eller tømming av luftfjæringen.

Følgende forenklede formler kan brukes til å beregne tilleggskompresjonen:

— Sideveis: gjelder sone B og C

Kompresjon i fase på 2 boggier og et enkelt spor.
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— I lengderetningen: gjelder sone C og D

Kompresjon på en enkelt boggi eller aksel.

— Nedbøyning av en primær bærefjær og en sekundær bærefjær eller tømt luftfjæring.

(beregningsprinsipp sone C).
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Nedbøyning (ved første prøving).

C.8.  TILLEGG 3 LASTEPROFIL FOR RULLENDE MATERIELL

C.8.1. Beregning av lasteprofil for kjøretøyer med krengende vognkasse

C.8.1.1.  Allment

Tillatelsen til å bruke rullende materiell med krengende vognkasse i internasjonal trafikk skal være underlagt bilaterale 
eller multilaterale avtaler mellom de berørte jernbanene.

C.8.1.2.  Virkeområde

Dette tillegget omhandler metoden for å beregne lasteprofilen for kjøretøyer med krengende vognkasse, heretter kalt 
TBV.

Nr. 2, 3 og 4 handler om den tekniske analysen av beregningen av lasteprofiler for TBV-er.

Nr. 5 inneholder merknader om bestemmelsene om krenging og hastighet hos TBV-er
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C.8.1.3.  Bruksområde

En TBV defineres som et kjøretøy med en vognkasse som kan gjøre en svingende bevegelse i forhold til løpeverket når 
kjøretøyet passerer gjennom en kurve, med henblikk på å kompensere for sentrifugalkraften.

Framkomsten og innføringen av togsett som består av kjøretøyer utstyrt med krengende vognkasse i internasjonal 
trafikk, krevde visse endringer av reglene for å beregne lasteprofilen for konvensjonelle kjøretøyer.

Dette tillegget omhandler beregningsreglene for TBV-er for å komme fram til største lasteprofil for kjøretøykonstruksjonen.

C.8.1.4.  Bakgrunn

Utviklingen av TBV-konseptet startet i årene 1970-80 i flere europeiske stater for å kunne kjøre med høyere hastigheter 
på eksisterende jernbanelinjer uten å gi avkall på passasjerenes bekvemmelighet.

Jernbanekjøretøyenes hastighet i kurver er begrenset på grunn av sideakselerasjonen som påvirker passasjerene: denne 
grensen for ukompensert akselerasjon ligger i størrelsesordenen 1-1,3 ms-2.

TBV-enheter, særlig dem som er utstyrt med aktive systemer, kan kjøre med høyere verdier for ukompensert akselerasjon 
(for eksempel 1,82 ms-2 for FIAT ETR 450-toget, tilsvarende en manglende overhøyde på 278 mm), fordi vognkassens 
krenging gjør at passasjerene merker mindre til sideakselerasjonen.

C.8.1.5.  Vilkår som gjelder sikkerhet

Konstruktørene av TBV-enheter skal framlegge bevis for at kjøretøyene overholder lasteprofilen under alle forskjellige 
planlagte driftsforhold.

I tillegg til beregningen av lasteprofilen skal konstruktøren framlegge en rapport om de kriteriene som har vært anvendt, 
og om de innretningene som sikkerheten er avhengig av, dvs. innretninger som skal være «feilsikre».

Tilfeller med feil som kan medføre at TBV-enhetene overskrider referanseprofilen, skal undersøkes av konstruktøren. 
Avhengig av hvor alvorlige følgene av feilen er, skal jernbanene treffe særlige tiltak som kan berøre jernbanedriften, 
alarmer, advarsel til lokomotivføreren osv.

Konstruktøren skal også garantere at krengesystemet er utformet slik at enhetene ikke kan kjøre med verdier for 
ukompensert akselerasjon, som er høyere enn de tillatte verdiene for konvensjonelle kjøretøyer, dersom krengesystemet 
svikter.

C.8.1.6.  Anvendte symboler

Følgende supplerende symboler er brukt i tillegget:

IP = verdien på den undersøkte manglende overhøyden for TBV
IC = verdien på den høyeste manglende overhøyden som tillates av infrastrukturforvaltningen(1)
E = verdien på overhøyden
zP = kvasistatiske forskyvninger som er fastsatt avhengig av behovene til TBV-enhetene

C.8.2.  Grunnleggende vilkår for å fastsette lasteprofil for TBV-enheter

Når lasteprofilen for TBV-enheter skal beregnes, skal alle driftsforhold undersøkes med krengesystemet aktivert og 
deaktivert.

Særlig skal verst tenkelige tilfeller undersøkes:

SITUASJON 1) situasjon der et kjøretøy kjører i en kurve med største manglende overhøyde (største krenging),
SITUASJON 2) situasjon der et kjøretøy står stille i en kurve. Dersom en aktiv TBV blir stoppet i en kurve, har 

den samme posisjon som et konvensjonelt kjøretøy, og denne situasjonen kan derfor behandles 
ved å bruke de prinsippene og formlene som gjelder for et konvensjonelt kjøretøy.

Legg også merke til at for visse typer av passive TBV-enheter, for eksempel TALGO, finnes ingen kvasistatisk krenging 
z som følge av fleksibiliteten, dvs. s = 0.

(1) Begrunnelsen for behovet om å ta hensyn til denne parameteren, som er fastsatt av jernbanens infrastrukturforvaltning, ved 
beregning av dimensjoner for rullende materiell finnes i nr. 3.2.2 i dette tillegget.
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C.8.2.1.  Typer av krengesystemer

Til tross for ovennevnte kan de forskjellige typene krengesystemer grupperes i henhold til den metoden som benyttes for 
at vognkassene skal krenge. Denne krengingen oppnås enten med en naturlig eller tilsvarende krengebevegelse (passiv 
krenging) når vognkassens rotasjonssenter ligger høyere enn vognkassens tyngdepunkt, som i TALGO-systemet, eller 
med løftere som vipper vognkassen avhengig av krumningsradien og hastigheten (ved en aktiv krengebevegelse som i 
FIAT-systemet).

La oss undersøke hvor stor krenging av vognkassen de forskjellige krengesystemene gir mulighet for:

Når det gjelder TBV-er som er utstyrt med AKTIVE systemer, utsettes vognkassene for en kvasistatisk krenging 
forårsaket av ukompensert akselerasjon: Dette er imidlertid ikke det samme som den krengingen av vognkassen som 
overføres uavhengig av systemet. Figur 1a viser krengeprinsippet for et kjøretøy med et aktivt krengesystem.

Figur C30

De faktiske bevegelsene kan deles opp i en rotasjon på grunn av den svingende bevegelsen (bevegelse 1), og en rotasjon 
som legger seg over den, på grunn av det aktive systemet (bevegelse 2).

Når det gjelder PASSIVE systemer, krenger vognkassen på en naturlig måte ved at den påvirkes av sentrifugalkraften, 
som er proporsjonal med manglende overhøyde.

Figur 1b viser krengeprinsippet for en vogn med naturlig eller passiv krenging.

Figur C31
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C.8.3.  Analyse av formlene

C.8.3.1.  Grunnformler

Avhengig av de forskjellige typene TBV-er som skal undersøkes (passasjervogner, motorvogner eller motorvognsett), 
skal de tilhørende formlene for lasteprofil G1 brukes, og til disse legges alle endringene i dette tillegget.

C.8.3.2.  Endringer som skal gjøres i formlene for TBV‑er

For TBV-er skal største krenging av vognkassen som svarer til største manglende overhøyde IP, tas i betraktning. Som 
følge av dette kravet skal følgende segmenter i reduksjonsformlene vurderes på nytt:

a)  Sideforskyvninger: (1,465-d)/2, q og w(1)

Symbolet for sideforskyvningene skal generelt ta hensyn til sentrifugalkraften.

De nødvendige endringene gjennomgås i nr. 8.3.2.1.

b)  Kvasistatiske forskyvninger «z»

Segmentet z er gyldig forutsatt at kjøretøyene under kjøring ikke overskrider verdien for manglende overhøyde IP 
= 200 mm.

Ettersom TBV-ene kan overskride denne verdien, og ettersom de generelt kan kjøre med verdier for manglende 
overhøyde IP som er større enn dem som angis av infrastrukturforvaltningen (IC), kreves det noen endringer som 
gjennomgås i nr. 8.3.2.2.

c)  For visse typer TBV-er, særlig de aktive typene, er det nødvendig å tilføye et annet segment som tar hensyn til den 
krengingen av vognkassen som forårsakes av systemet, i formlene for å beregne reduksjoner (se nr. 8.3.2.3).

C.8.3.2.1. U t t r y k k  f o r  v e r d i e n e  f o r  s i d e f o r s k y v n i n g e r  n å r  v o g n k a s s e n  k r e n g e r

Vilkåret for største krenging av vognkassen oppstår bare når kjøretøyet kjører i en kurve med største verdi for IP.

Ettersom kjøretøyet er utsatt for svært kraftig sentrifugalkraft mot kurvens ytterside, skal segmentene vedrørende 
sideforskyvninger revurderes.

— Frigangen w skal tas mot kurvens ytterside.

— For frigangene (1,465 - d)/2 og q er det nødvendig å skille mellom boggikjøretøyer og kjøretøyer med uavhengige 
hjul.

Boggikjøretøyer, beregning av frigang på innsiden av kurven:

Prøvinger på sporet har vist at på noen boggikjøretøyer kjører noen av akslene rundt kurven med flensen i kontakt 
med ytre skinne, mens andre ikke har denne permanente kontakten. Som følge av dette og av sikkerhetshensyn skal 
ovennevnte verdier for frigang anses å være lik null.

Boggikjøretøyer, beregning av frigang på yttersiden av kurven:

Frigangene (1,465 - d)/2 og q skal også av sikkerhetshensyn tas på yttersiden av kurven.

Kjøretøyer med uavhengige hjul:

Prøvingene har bekreftet at frigangene (1,465 - d)/2 og q forekommer på kurvens ytterside.

(1) For beregningen av TBV skal dette segmentet måles på høyden hc over skinnens kjøreflate. Det kan ha forskjellige verdier for det 
samme gitte kjøretøyet, avhengig av konfigurasjonen i henhold til krengeteknikken og mulig resentrering av vognkassen.
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C.8.3.2.2. K v a s i s t a t i s k e  f o r s k y v n i n g e r  f o r  e n  T B V

For å oppnå klaringer i forhold til faste konstruksjoner skal infrastrukturforvaltningen sette inn bestemte segmenter i 
dimensjonen for referanseprofilen. Kvasistatiske forskyvninger for kjøretøyer beregnes med formelen nedenfor:

Den største tillatte verdien for E eller I er 200 mm.

Hver infrastrukturforvaltning fastsetter sin egen største verdi for I for sine egne jernbanelinjer. Verdiene som normalt 
brukes, ligger mellom 90 og 180 mm.

Kjøretøyer skal ikke overskride denne største verdien for I under kjøring.

På den annen side oppnår TBV-er høyere verdier. Dette betyr at det er nødvendig å kontrollere deres dimensjoner ved 
hjelp av en annen beregning av de kvasistatiske forskyvningene.

På samme måte som for konvensjonelle kjøretøyer fører manglende overhøyde til at TBV-enhetenes vognkasser krenger 
rundt sin lengdeakse, og dette er en rotasjon som skyldes opphengssystemets fleksibilitet. I formlene tas det hensyn til 
de kvasistatiske forskyvningene som tilsvarer denne rotasjonen, med segmentet «z». Ettersom TBV-er kan kjøre med 
manglende overhøyde på opp til Ip, er det nødvendig å omarbeide beregningen av dette segmentet (zP).

Det er hensiktsmessig å innføre det nye segmentet zP, og i formelen for dette segmentet tas det hensyn til den samlede 
kvasistatiske krengingen som skyldes IP, sett i forhold til det som infrastrukturforvaltningen tar i betraktning (se 
nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2).

For aktive krengesystemer er det dessuten nødvendig å ta hensyn til et supplerende segment (se nr. 3.2.3), idet 
vognkassens krenging som skal kompensere for sentrifugalakselerasjonen, er uavhengig av krengingen som skyldes 
den svingende bevegelsen.

C.8.3.2.2.1.  U t t r y k k  f o r  d e  k v a s i s t a t i s k e  f o r s k y v n i n g e n e  a v  z P  f o r  r e d u k s j o n e r  p å  k u r v e n s 
i n n s i d e

Under påvirkning fra sideakselerasjonen tilknyttet IP-verdier som er større enn 0, krenger vognkassen på grunn av 
opphengets fleksibilitet når det anvendes aktiv krenging, og mot kurvens innside når det anvendes passiv krenging. 
Følgende figurer viser denne typen forskyvning fra posisjonen I = 0. På grunn av de forskjellige krengemetodene er 
forskyvningene med det aktive systemet størst ved den øverste delen av vognkassen, mens de er størst ved den nederste 
delen av vognkassen med det passive systemet.

Figur C32

AKTIVT system

Merk: Den krengingen som skyldes systemet, er ikke gjengitt her.

— Ettersom referanseprofilen beregnes fra en posisjon på innsiden av kurven, beveger de punktene på kjøretøyet 
som befinner seg i høyden h>hc, seg vekk fra profilen. Verdien for denne forskyvningen har negativt fortegn i 
beregningen.

Det motsatte gjelder for punkter som befinner seg i høyden h < hc.
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Figur C33

PASSIVT system

— Ettersom referanseprofilen beregnes fra en posisjon på innsiden av kurven, beveger de punktene på kjøretøyet 
som befinner seg i høyden h<hc, seg vekk fra profilen. Verdien for denne forskyvningen har negativt fortegn i 
beregningen.

— Det motsatte gjelder for punkter som befinner seg i høyden h > hc.

Forskyvningene som svarer til de forskjellige krengingene som er vist i figur 2a og 2b, angis nedenfor.

For en TBV-enhet med et aktivt system som kjører i en kurve med manglende overhøyde IP, er de kvasistatiske 
forskyvningene:

For en TBV-enhet med et passivt system som er utsatt for en manglende overhøyde IP, er de kvasistatiske 
forskyvningene:

Det er nødvendig å vise til at verdien for s gjelder særskilt for den beregnede situasjonen og derfor kan påvirkes av 
funksjonen til vognkassens krengesystem.

C.8.3.2.2.2.  U t t r y k k  f o r  d e  k v a s i s t a t i s k e  f o r s k y v n i n g e n e  a v  z P  f o r  r e d u k s j o n e r  p å  k u r v e n s 
y t t e r s i d e

Under påvirkning fra sideakselerasjonen (tilsvarende verdiene IP>0) krenger vognkassen på en aktiv TBV-enhet mot 
yttersiden av kurven på grunn av opphengssystemets fleksibilitet, og mot innsiden av kurven for en passiv TBV-enhet.

Slik det er for figur 2a og 2b, viser figur 3 og 3b denne typen forskyvning fra posisjon I = 0.
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Figur C34

AKTIVT system

Merk: Den krengingen som skyldes systemet, er ikke gjengitt her.

— Ettersom referanseprofilen beregnes fra en posisjon på yttersiden av kurven, beveger de punktene på kjøretøyet 
som befinner seg i høyden h>hc, seg nærmere profilen. Verdien for denne forskyvningen har positivt fortegn i 
beregningen.

— Det motsatte gjelder for punkter som befinner seg i høyden h < hc.

Figur C35

PASSIVT system

— Ettersom referanseprofilen beregnes fra en posisjon på yttersiden av kurven, beveger de punktene på kjøretøyet 
som befinner seg i høyden h<hc, seg nærmere profilen. Verdien for denne forskyvningen har positivt fortegn i 
beregningen.

— Det motsatte gjelder for punkter som befinner seg i høyden h > hc.
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Når kjøretøyene kjører i en kurve, beveger de seg nærmere referanseprofilen (på yttersiden) sett i forhold til verdien IP. 
Dersom situasjonen IP >IC foreligger, vil de avstandene som infrastrukturforvaltningen har anvendt for plassering av 
hindre, ikke være tilstrekkelig. Ettersom plasseringen av hindre ikke kan bestrides, skal de reduksjonene som er beregnet 
for kjøretøyene om nødvendig økes med en verdi som svarer til forskjellen mellom de kvasistatiske forskyvningene på 
grunn av IP, og de forskyvningene som infrastrukturforvaltningen har regnet med, eller:

For et aktivt system:

For et passivt system:

For et passivt system:

Det må tas hensyn til at

— formlene får anvendelse når IP > IC,

— i bruksfasen som tilsvarer et virkelig tilfelle, vil det være nødvendig å finne den kombinasjonen av verdiene for IP 
og IC som gir en verdi av zP, som gjør reduksjonen så stor som mulig,

— kjøretøyets krengesystem skal sikre følgende for de mellomliggende verdiene av IP (markert som IP’), som svarer 
til de mellomliggende verdiene for den manglende overhøyden Ic’:

Dessuten skal vilkårene som er angitt i nr. 5.1, oppfylles.

C.8.3.2.3. A K T I V E  s y s t e m e r :  f o r s k y v n i n g e r  p å  g r u n n  a v  v o g n k a s s e n s  r o t a s j o n

Når en TBV med et aktivt system kjører i en kurve med en hastighet slik at IP>0, basert på målinger av verdien av visse 
parametrer (hastighet, overhøyde, kurveradius), oppretter krengesystemet vinkelen β for vognkassekrengingen.

Vinkelen β er uavhengig av krengingen som skyldes opphengenes fleksibilitet.

Figur C36
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I figur 4 er følgende verdier representert:

ho: høyde over vognkassens rotasjonssenter som skyldes systemet.
β: verdien på vognkassens krengevinkel i forhold til systemets retningsplan; denne vinkelen som skyldes systemet, 

er en funksjon av den manglende overhøyden IP.

Ettersom vinkelen β kan være så stor som 10o, skal ikke forskyvningens loddrette komponent overses, og det skal tas 
hensyn til den når de reelle tilfellene beregnes.

Dersom det bare tas hensyn til sideforskyvninger, kan de tilnærmede verdiene finnes ved hjelp av følgende formel:

tan β (h - h0)

Dette segmentet skal som følge av rotasjonsretningen som skyldes systemet:

— ha positivt fortegn ved beregningene av kurvens innside.

— ha negativt fortegn ved beregningene av kurvens ytterside.

C.8.4. Tilhørende regler

— Formlene får anvendelse når IP > IC.

— Ligningen for segmentet zP skal være detaljert og forklares i hvert tilfelle når formlene får anvendelse på de 
forskjellige systemtypene, idet det tas hensyn til de forskjellige stopperne, krengesenter osv.

— Det skal understrekes at parametrene s, hc og w i henhold til de tekniske prinsippene for TBV-enheten har forskjellige 
verdier for et gitt kjøretøy avhengig av de beregningstilfellene som anvendes.

— De største verdiene for reduksjonene skal beregnes avhengig av de forskjellige verdiene som IP, IC (og av vinkelen 
β for aktive TBV-er, se nr. 3.2.3). TBV-konstruktøren skal derfor være oppmerksom på de mest framtredende 
punktene som er tillatt på vognkassene ved kjøring på forskjellige sporavsnitt (rett spor, overganger, kurver), og 
de mulige toleransene i forbindelse med kjøretøyets faktiske posisjon (på grunn av forsinkelser i aktiveringen av 
systemet, treghet, friksjon osv).

— De delene av TBV-ene som ikke er forbundet med vognkassen, og som derfor ikke krenger, er alltid utsatt for en 
større verdi for ukompensert akselerasjon som er større enn hva som normalt godtas. For disse delene (slik som 
boggier og av og til strømavtakeren) skal det benyttes et supplerende segment for å ta hensyn til reduksjonen når 
vognkassens krenging undersøkes.

Dette segmentet er som følger:

Det skal dessuten ikke tas hensyn til segmentet tan β (h - h0) for disse delene (se nr. 3.2.3).

— Dette tillegget er utarbeidet på grunnlag av de opplysningene som foreligger om TBV-enheter, som er i drift i dag. 
Andre hypoteser og endringer av formlene kan tilføyes på et senere tidspunkt når det er utviklet nye typer TBV-
enheter.

— Når alle de tilfellene som regnes som kritiske, er ferdig undersøkt, skal det foretas en sammenligning av de 
forskjellige tillatte halvbreddedimensjonene, og den minste verdien av hver av de aktuelle høydene h skal velges.

C.8.5.  Bemerkninger

C.8.5.1.  Vilkår for å justere krengingen (TBV‑enheter med aktivt system)

For at de formlene som er angitt for å beregne lasteprofilen for TBV-enheter i dette tillegget, skal være gyldige, er 
det nødvendig at krengesystemet sikrer at vognkassen krenger på en måte som er proporsjonal med variasjonen i den 
manglende overhøyden.

For passive systemer er dette vilkåret naturligvis oppfylt ettersom vognkassens krenging skyldes den lave overhøyden.
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For TBV-enheter med et aktivt krengesystem er derimot de verdiene som systemet innfører på vognkassene, fastsatt i 
henhold til konstruksjonen eller systemets innstillinger.

Disse verdiene skal oppfylle følgende vilkår for at vognkassene ikke overskrider den angitte profilen:

a)  De mellomliggende verdiene I’P, I’C og E’ mellom 0 og den største verdien for de respektive størrelsene, skal når 
det gjelder regulering av krengesystemet, oppfylle følgende vilkår:

b)  Når kurvens ytterside kontrolleres, og som følge av at sentrifugalkraften krenger vognkassen mot yttersiden 
(kvasistatisk forskyvning zP), skal følgende vilkår med hensyn til verdien av β for justeringen imidlertid oppfylles:

tan β (h - h0) ≥ zp

Systemets effekt skal med andre ord større enn eller lik den kvasistatiske effekten.

C.8.5.2.  Vilkår som gjelder TBV‑enhetenes hastighet

For TBV-er er det tillatt å beregne en høyeste hastighet på grunnlag av lasteprofilen i forhold til andre kjøretøyer.

Det skal vises til den ligningen som viser forholdet mellom den manglende overhøyden og hastigheten:

Hastighetene vP og vC er henholdsvis den verdien som gjelder for TBV-en, og den tilsvarende tillatte verdien for sporet 
i henhold til gjeldende hastighet på jernbanelinjen.

Derfor er: 

Ut fra denne formelen er det mulig å utlede den største hastigheten som TBV-en ikke må overskride, ved hjelp av 
følgende formel:

C.8.6. Tillegg 4 Lasteprofil for rullende materiell

Bruk av eksisterende klaringer på infrastrukturen for kjøretøyer med allerede fastsatte parametrer.

Det skal foreligge en bilateral avtale før dette tillegget får avendelse.

Eksempel:

På et rett spor som er godt vedlikeholdt og har normale sporfeil i sporgeometrien, skal det avgjørende kriteriet være den 
største avstanden mellom skinnenes sentrum; den skal være lik referanseprofilens bredde pluss marginer for tilfeldige 
bevegelser av kjøretøyet som følge av avvik i sporgeometrien (D).
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t1 = sporets sidebevegelse
t2 = påvirkning av en overhøyde eller nivåforskjeller mellom skinnene på 0,015 m
t3i, a = svingninger mot innsiden eller yttersiden
t4 og t5 = påvirkning av skjev last og asymmetrier

Følgende parametrer skal brukes for å fastsette marginene (klaringer) som skal legges til referanseprofilen G1:

h = 3,25 m

hc = 0,5 m

s = 0,4

Allerede fastsatte parametrer for det undersøkte kjøretøyet kan benyttes, f.eks.:

h = 1,8 m (høyde over kjøreflaten for en bestemt seksjon av vognkassen)

hc = 0,7 m

s = 0,24

På grunnlag av ovennevnte parametrer kan følgende verdier oppnås:

— for profil G1 D = 0,113 m

— for kjøretøyet med allerede fastsatte parametrer D’ = 0,058 m

Differansen D - D’ = 0,055 m kan brukes som grunnlag for å gjøre et kjøretøy med allerede fastsatte parametrer bredere:

Dersom den ekstra klaringen som omfatter tilfeldige bevegelser, ikke beregnes som beskrevet, men at det fastsettes en 
fast, samlet verdi, skal dette tas i betraktning ved beregningen av D-D’.

Eksempel: SNCF, V ≤ 120 km/t: DSNCF = 0,05 +0,03 = 0,08 m.

Kjøretøyet med allerede fastsatte parametrer kan så gjøres 0,022 m bredere i en høyde på 1,8 m.

_________
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VEDLEGG D

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Statisk aksellast, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning

D.1  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

Egenskaper for godsvogner det skal tas hensyn til ved bestemmelse av linjekategori

a = avstanden mellom boggiaksler
b = avstanden fra første aksel til enden på den nærmeste bufferen
c = avstanden mellom de to innerste akslene

Kategori Masse per 
aksel

Masse per 
lengdeenhet

A P=16 t p=5,0 t/m 1,50 1,80 6,20 1,80 1,50

12,80

B1 P=18 t p=5,0 t/m 1,50 1,80 7,80 1,80 1,50

14,40

B2 P=18 t p=6,4 t/m 1,50 1,80 4,65 1,80 1,50

11,25

C2 P=20 t p=6,4 t/m 1,50 1,80 5,90 1,80 1,50

12,50

C3 P=20 t p=7,2 t/m 1,50 1,80 4,50 1,80 1,50

11,10

C4 P=20 t p=8,0 t/m 1,50 1,80 3,40 1,80 1,50

10,00

D2 P=22,5 t p=6,4 t/m 1,50 1,80 7,45 1,80 1,50

14,05

D3 P=22,5 t p=7,2 t/m 1,50 1,80 5,90 1,80 1,50

12,50

D4 P=22,5 t p=8,0 t/m 1,50 1,80 4,65 1,80 1,50

11,25

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6
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D.2  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

GODSVOGNER MED TO 2-AKSLEDE BOGGIER

Største tillatte masse per Pr på de forskjellige linjekategoriene i forhold til dimensjonene a og b

Dimensjonenes verdier Linjekategorier

A b D4 D3 D2 C4 C3 C2 B2 B1 A

M m t t T t

1,80 1,50

1,40

1,30

1,20

22,5

21,5

20,5

20

20

19

18,5

18

18

17

16,5

16

16

15

15

14

1,70 1,50

1,40

1,30

1,20

22

21

20

19,5

19,5

19

18

17,5

17,5

17

16

15,5

15,5

15

14

14

1,60 1,50

1,40

1,30

1,20

21

20

19

18,5

19

18,5

17,5

17

17

16,5

15,5

15

15

14,5

14

13,5

1,50 1,50

1,40

1,30

1,20

20

19,5

19

18

18,5

18

17,5

17

16,5

16

15,5

14,5

14,5

14

13,5

13

1,40 1,50

1,40

1,30

1,20

19

18

18,5

17,5

17

17

16,5

15,5

15,5

15,5

15

14

13,5

13,5

13

12

1,30 1,50

1,40

1,30

1,20

18,5

18,5

18

17

16,5

16,5

16,5

15,5

15

15

14,5

13,5

13

13

12,5

11,5

VIKTIG MERKNAD: Den massen per aksel som er vist i tabellen ovenfor, er gyldig bare dersom godsvognens lengde L 
mellom bufferne er slik at massen per lengdeenhet p ligger innenfor den linjekategorien som vurderes. I motsatt fall er 

tillatt masse per aksel lavere og skal være lik .

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6.
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D.3  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

GODSVOGNER MED TO 3-AKSLEDE BOGGIER

Største tillatte masse per Pr på de forskjellige linjekategoriene i forhold til dimensjonene a og b

Dimensjonenes verdier Linjekategorier

A b D 4 D 3 D 2 C 4 C 3 C 2 B 2 B 1 A

M m t t t t t t T t t

1,80 1,50
1,40
1,30
1,20

18
18
18
18

18
18

17,5
17

18
17,5
17
16

16,5
16
16
16

16,5
16
16
16

16,5
16

15,5
15

15
14,5
14,5
14,5

14,5
14

13,5
13

13
12,5
12
12

1,70 1,50
1,40
1,30
1,20

17,5
17,5
17,5
17,5

17,5
17,5
17

16,5

17,5
17
16
16

16
15,5
15,5
15,5

16
15,5
15,5
15,5

16
15,5
15

14,5

14,5
14
14
14

14
13,5
13
13

12,5
12
12
12

1,60 1,50
1,40
1,30
1,20

17
17
17
17

17
17

16,5
16

17
16
16

15,5

15,5
15
15
15

15,5
15
15
15

15,5
15

14,5
14

14
13,5
13,5
13,5

13,5
13
13

12,5

12
12

11,5
11,5

1,50 1,50
1,40
1,30
1,20

16,5
16,5
16,5
16,5

16,5
16,5
16,5
16

16
16

15,5
15,5

15
14,5
14,5
14,5

15
14,5
14,5
14,5

15
14,5
14,5
14

13,5
13
13
13

13
13

12,5
12,5

12
11,5
11,5
11,5

1,40 1,50
1,40
1,30
1,20

15,5
15,5
15,5
15,5

15,5
15,5
15,5
15,5

15,5
15,5
15,5
15,5

14
14
14
14

14
14
14
14

14
14
14
14

12,5
12,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
12,5

11,5
11,5
11,5
11,5

1,30 1,50
1,40
1,30
1,20

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

13,5
13,5
13,5
13,5

13,5
13,5
13,5
13,5

13,5
13,5
13,5
13,5

12
12
12
12

12
12
12
12

11
11
11
11

VIKTIG MERKNAD: Massene per aksel vist i tabellen ovenfor, er gyldig bare

1)  dersom dimensjonen c er > 2b. I motsatt fall skal dimensjonen b ikke oppfattes som verdien av b, men som verdien 
 eller den nærmeste lavere verdien i tabellen,

2)  dersom godsvognens lengde L mellom bufferne er slik at massen per lengdeenhet p ligger innenfor den 
linjekategorien som vurderes. I motsatt fall er tillatt masse per aksel lavere og skal være lik 

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6.
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D.4  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

GODSVOGNER MED TO 4-AKSLEDE BOGGIER

Største tillatte masse per aksel Pr på de forskjellige linjekategoriene i forhold til dimensjonene a og b

Dimensjonenes 
verdier Linjekategorier

A b D 4 D 3 D 2 C 4 C 3 C 2 B 2 B 1 A

M m t t t t t t T t t

1,80 1,50
1,40
1,30
1,20

17,5
17
17

16,5

16,5
16,5
16
15

15,5
15
15

14,5

16
16
16
16

16
15,5
15
15

15
14,5
14

13,5

14,5
13,5
13,5
13

13
12,5
12

11,5

11,5
11

10,5
10,5

1,70 1,50
1,40
1,30
1,20

17,5
17

16,5
15,5

16
16
15
15

15
15

14,5
14

15,5
15,5
15,5
15,5

15,5
15

14,5
14,5

14,5
14

13,5
13,5

14
13,5
13

12,5

12,5
12

11,5
11

11
10,5
10,5
10

1,60 1,50
1,40
1,30
1,20

16,5
16

15,5
15

15,5
15

14,5
14,5

15
14,5
14
14

15
15

14,5
14,5

15
14,5
14
14

14
13,5
13
13

13,5
13

12,5
12

12
11,5
11
11

10,5
10
10
10

1,50 1,50
1,40
1,30
1,20

16
15,5
15
15

15
14,5
14
14

14,5
14
13
13

14,5
14,5
14
14

14,5
14

13,5
13

13,5
13

12,5
12,5

13
12,5
12
12

11,5
11

10,5
10,5

10,5
10
9,5
9,5

1,40 1,50
1,40
1,30
1,20

15
15
15

14,5

14,5
14

13,5
13

13
13

12,5
12,5

13
13
13
13

13
13
13

12,5

13
12,5
12

11,5

12
12
12

11,5

10,5
10,5
10
10

10
10
9,5
9,5

1,30 1,50
1,40
1,30
1,20

14,5
14,5
14,5
14

14
13,5
13
13

13
13

12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
12

12,5
12

11,5
11,5

11,5
11,5
11,5
11

10,5
10,5
10
10

9,5
9,5
9
9

VIKTIG MERKNAD: Massene per aksel vist i tabellen ovenfor, er gyldig bare

1)  dersom dimensjonen c er > 2b. I motsatt fall skal dimensjonen b ikke oppfattes som verdien av b, men som verdien 

 eller den nærmeste lavere verdien i tabellen(1),

2)  dersom godsvognens lengde L mellom bufferne er slik at massen per lengdeenhet p ligger innenfor den l

injekategorien som vurderes. I motsatt fall er tillatt masse per aksel lavere og skal være lik 

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6.

(1) Dersom , kreves en særlig undersøkelse.
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D.5  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

GODSVOGNER MED 3 ELLER 4 BOGGIER, HVER MED TO AKSLER

Største tillatte masse per aksel Pr på de forskjellige linjekategoriene i forhold til dimensjonene a, b og c

D.5.1.  Godsvogner med tre 2-akslede boggier

Dersom c ≥ 2b: De verdiene som er angitt i D.2, skal velges.

Dersom c < 2b: De verdiene som er angitt i D.2, skal velges, og dimensjonen b skal ikke oppfattes som verdien av b, 
men som verdien  eller den nærmeste lavere verdien som er vist i tabellen(1).

D.5.2  Godsvogner med fire 2-akslede boggier

Dersom 2,40 ≤ c < 2b: De verdiene som er angitt i D.2, skal velges, og dimensjonen b skal ikke oppfattes som verdien 

av b, men som verdien  eller den nærmeste lavere verdien som er vist i D.2.

Dersom c < 2,40 m: De verdiene som er angitt i D.4, skal velges, og den laveste av dimensjonene a eller c skal oppfattes 
som verdien av a.

VIKTIG MERKNAD: De massene per aksel som er vist i tabellen ovenfor, er bare gyldig dersom godsvognens lengde 
L mellom bufferne er slik at massen per lengdeenhet p ligger innenfor den linjekategorien som vurderes. I motsatt fall 
er tillatt masse per aksel lik:

for godsvogner med tre 2-akslede boggier,

for godsvogner med fire 2-akslede boggier.

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6.

(1) Dersom  , kreves en særskilt undersøkelse.
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D.6.  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

BELASTNINGSGRENSER FOR 2-AKSLEDE GODSVOGNER

I tabellen nedenfor er resultatene av sammenligningene oppstilt i forhold til lengde over buffere L for godsvogner i 
normal drift, dvs. for en største aksellast på 22,5, 20, 18 og 16 t.

Dersom det imidlertid, som angitt i dette dokumentet, kreves ytterligere restriksjoner som følge av særlige egenskaper 
hos godsvognen eller belastningen, eller som følge av rask befordringsmåte, skal det anvendes strengere verdier 
istedenfor de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.

Belastningsgrenser for 2-akslede godsvogner

Egenskaper for godsvogn Linjekategorier

L (m) P (t) A B1 B2 C D

L>7,20 22,5 32-T 36-T 40-T 45-T

20 32-T 36-T 40-T

18 32-T 36-T

16 32-T

Åpen for jernbanelinje E, F og G og for kategori 5 og 6.

Merknad: Kravene til godsvogner som er kortere enn 7,2 m, er slettet da slike godsvogner ennå ikke er bygd.

D.7  BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER I HENHOLD TIL KLASSIFISERING AV 
JERNBANELINJER.

BELASTNINGSGRENSER FOR GODSVOGNER MED TO 2-AKSLEDE BOGGIER

I tabellen nedenfor er resultatene av sammenligningene oppstilt i forhold til lengde over buffere L for godsvogner i 
normal drift, dvs. for en største aksellast på 22,5, 20, 18 og 16 t.

Dersom det imidlertid, som angitt i dette dokumentet, kreves ytterligere restriksjoner som følge av særlige egenskaper 
hos godsvognen eller belastningen, eller som følge av rask befordringsmåte, skal det anvendes strengere verdier 
istedenfor de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.

Belastningsgrenser for godsvogner med to 2-akslede boggier

Egenskaper for godsvogn Linjekategorier

L P A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4

L>14,40 22,5 64-T 72-T 80-T 90-T

20 64-T 72-T 80-T

18 64-T 72-T

16 64-T

14,06<L<14,40 22,5 64-T 5L-T 72-T 80-T 90-T

20 64-T 5L-T 72-T 80-T

18 64-T 5L-T 72-T

16 64-T

12,80<L<14,06 22,5 64-T 5L-T 72-T 80-T 6,4L-T 90-T

20 64-T 5L-T 72-T 80-T

18 64-T 5L-T 72-T

16 64-T
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Egenskaper for godsvogn Linjekategorier

L P A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4

12,50<L<12,80 22,5 5L-T 5L-T 72-T 80-T 6,4L-T 90-T

20 5L-T 5L-T 72-T 80-T

18 5L-T 5L-T 72-T

16 5L-T 5L-T 64-T

11,25<L<12,50 22,5 5L-T 5L-T 72-T 6,4L-T 80-T 6,4L-T 7,2L-T 90-T

20 5L-T 5L-T 72-T 6,4L-T 80-T 6,4L-T 80-T

18 5L-T 5L-T 72-T

16 5L-T 5L-T 64-T

11,10<L<11,25 22,5 5L-T 5L-T 6,4L-T 80-T 6,4L-T 7,2L-T 8L-T

20 5L-T 5L-T 6,4L-T 80-T 6,4L-T 80-T

18 5L-T 5L-T 6,4L-T 72-T 6,4L-T 72-T

16 5L-T 5L-T 64-T

Egenskaper for godsvogn Linjekategorier

L P A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4

10,00<L<11,10 22,5 5L-T 5L-T 6,4L-T 7,2L-T 80-T 6,4L-T 7,2L-T 8L-T

20 5L-T 5L-T 6,4L-T 7,2L-T 80-T 6,4L-T 7,2L-T 80-T

18 5L-T 5L-T 6,4L-T 72-T 6,4L-T 72-T

16 5L-T 5L-T 64-T

MERKNAD: Boggigodsvogner med lengde over buffere på under 10 m finnes i praksis ikke og derfor ikke tatt i 
betraktning.

Åpen for jernbanelinje E og F og for kategori 5 og 6.

_______
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VEDLEGG E

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Dimensjoner for hjulsatser og toleranser for standard sporvidde

Tabell E1

Betegnelse Hjuldiameter (mm) Minsteverdi (mm) Største verdi (mm)

Avstand mellom flensenes kontaktflater
(SR)

SR = AR+Sd(venstre hjul)+Sd(høyre hjul)

≥ 840 1 410 1 426

< 840 og ≥ 330 1 415 1 426

Avstand mellom hjulflensens indre kanter (AR)
≥ 840 1 357 1 363

< 840 og ≥ 330 1 359 1 363

Hjulfelgens bredde (BR) ≥ 330 133 140(1)

Hjulflensens tykkelse (Sd)
≥ 840 22 33

< 840 og ≥ 330 27,5 33

Hjulflensens høyde (Sh)

≥ 760 28 36

< 760 og ≥ 630 30 36

< 630 og ≥ 330 32 36

Hjulflensens profil (qR) ≥ 330 6,5

Mangler på hjulets rulleflate, f.eks. hjulslag, 
avskallede	rulleflater,	revner,	riller,	avskallinger	osv.

Nasjonale regler får anvendelse inntil det utgis en EN-
standard

(1) Ujevnheter medregnes

Dimensjonene SR og AR måles ved skinnens øverste overflate og skal overholdes av godsvogner i lastet og ulastet 
tilstand og for løse hjulsatser. For spesifikke kjøretøyer kan leverandøren av kjøretøyet angi mindre toleranser innenfor 
ovennevnte grenser.
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Figur E1 — Symboler
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VEDLEGG F

KOMMUNIKASJON

Kjøretøyets evne til å overføre informasjon mellom bakke og kjøretøy

Figur F1

Plassering av etikett på godsvognen

I figur F1 (ovenfor) angir A1 og A2 henholdsvis minste og største høyde over skinnen for å plassere midtpunktene til 
etikettene under alle forhold når det gjelder godsvognens last og opphengsbevegelser:

A1 = 500 mm

A2 = 1 100 mm

Figur F2

Monteringsbegrensninger for etikett-lesere
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VEDLEGG G

MILJØFORHOLD

Fuktighet

Figur G1 
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Figur G2

_____________
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VEDLEGG H

REGISTER OVER INFRASTRUKTUR OG RULLENDE MATERIELL

Registeret over rullende materiell

Krav til registeret over godsvogner

Opplysninger Kritisk for 
samtrafikkevnen Sikkerhets kritisk Oppdaterings hyppighet 

Basisopplysninger Årlig

Kjøretøynummer √ √

Eier

Innehaver √ √

Kjøretøytype

(UIC 438-2}}

√ √

Tekniske opplysninger

Lengde over buffere √ √

Egenvekt √ √

Koplingstype √ √

Konstruksjonsprofil √ √

Sporvidden til hjulsats √ √

Hjuldiameter √ √

Antall aksler og plassering √ √

Plassering av hjulsatser/indre hjulsatsers 
avstand/boggisenteravstand

√ √

Akselavstand i boggi (boggiens akselavstand) √ √

Sikkerhetskritiske opplysninger

Bremsetype √ √

Bremsevekt/bremseprosent % √ √

Retardasjonskurve √ √

Type håndbrems √ √

Høyeste hastighet (lastet) √ √

Høyeste hastighet (tom) √ √

Største last √ √

Største aksellast √ √

Opplysninger om farlig gods (flere områder) √ √

Nødvendige opplysninger om lasting av 
kjøretøyet

Tabell over lastegrenser √ √
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Opplysninger Kritisk for 
samtrafikkevnen Sikkerhets kritisk Oppdaterings hyppighet 

Høyde til lasterampe (for flatvogner og 
kombinert transport)

√ √

Lastebegrensninger (f.eks. vektfordeling) √ √

Registreringsopplysninger

Registreringsstat √

Dato for ibruktaking √

Dato for EF-verifiseringserklæring og meldt 
organ

√

Liste over samtrafikkomponenter 
som er montert på godsvognen, 
identifisering av samtrafikkomponenter 
og EF-samsvarserklæringer for 
samtrafikkomponentene påført dato for EF-
verifiseringserklæring, samt meldte organer.

√ (√)

Ytterligere sertifisering som er nødvendig i 
særlige tilfeller

(√)

Alle tidligere kjøretøynumre og tilsvarende 
tidspunkter for registrering

√ √

Vedlikeholdsopplysninger

Henvisning til vedlikeholdsplan √ √

Begrensninger

Geografiske begrensninger √ √

Miljøbegrensninger — temperaturområde 
T(n), T(s), T(RIV),

T(n)+T(s)

√ √

Begrensning ved skifting på skifterygg √ √

Minste kurveradius √ √

Begrensninger i forbindelse med loddrett 
kurveradius

√ √

Tillatt for ferge √ √

Tidstabellbegrensninger √ √

Etiketter

Dersom forsynt med etiketter √ √

Merk: Det er nødvendig med én eller flere separate databaser over innehavere/eiere/jernbaneforetak som identifiseres 
ved hjelp av registeret over rullende materiell med kodenumre.

___________
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VEDLEGG I

GRENSESNITT FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER FOR Å SIKRE BREMSEVIRKNING

I.1.  STYREVENTILER

Funksjonsspesifikasjonen for samtrafikkomponenten «styreventil» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.2 
Bremsevirkningselementer og 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel.

I.1.1. Grensesnitt for styreventil

I.1.1.1. Styreventil

En styreventil er en pneumatisk styrt ventil. Den har som oppgave å styre utgangstrykket som en omvendt funksjon av 
variasjonen i inngangstrykket. Se figur I.1 og I.2. Styreventilens yteevne angis av følgende egenskaper:

— Gradvis aktivering og utløsing av bremsene

— Bremseaktiveringstid

— Løsetid for brems

— Manuell løseventil for styreventil

— Automatisk funksjon

— Følsomhet og ufølsomhet

Figur I.1

Figur I.2
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Styreventilen styres av trykket i bremseledningen. Det normale driftstrykket i bremseledningen til et tog skal være 5 bar 
når lokomotivførerens bremsestyringsinnretning er koplet ut, men styreventilen skal likevel kunne fungere normalt med 
et trykk i bremseledningen på 4-6 bar. Trykkfallet i bremseledningen for å oppnå full aktivering skal være 1,5 bar ± 0,1. 
Det største utgangstrykket som oppnås ved dette fallet, er på 3,8 bar ± 0,1. Utgangstrykket er normalt begrenset til en 
største verdi. Det normale driftstrykket i bremseledningen er 5 bar, men styreventilen skal kunne fungere som normalt 
med et trykk i bremseledningen på 4-6 bar. Endringen i styreventilens utgangstrykk skal bestemmes av endringen i 
inngangstrykket. (Se figur I.3.)

Figur I.3

Styreventilen skal utløse bremsene på en godsvogn ved å lufte ut bremsesylinderledningen til et atmosfærisk trykk som 
svar på et økt bremseledningstrykk etter aktivering av bremsene, se figur I.4.

Figur I.4

Det skal være mulig å øke og redusere utgangstrykket litt ved å variere inngangstrykket, og en endring på 0,1 bar i 
inngangstrykket skal forårsake en endring i utgangstrykket. Variasjonen i utgangstrykket ved samme inngangstrykk skal 
ikke overstige 0,1 bar mellom aktivering og i løsestilling.

Styreventilen skal ikke forbinde bremseledningen med referansestyreluftbeholderen før utgangstrykket er mindre enn 
0,3 bar. Denne forbindelsen skal være mulig når trykket i bremseledningen er steget til 0,15 bar i forhold til driftstrykket.

Bremseaktiveringstiden er den tiden det tar å øke utgangstrykket fra 0 bar til 95 % av det høyeste trykket når 
inngangstrykket faller til 0 bar på under 2 sekunder. Dette tar 3-5 sekunder ved P-bremsing i et enkelt trinn eller 
3-6 sekunder ved P-bremsing med omstiller for tom/lastet tilstand eller selvjusterende brems, og 18-30 sekunder ved 
G-bremsing med en enkelt ledning.
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Løsetiden er den tiden det tar å redusere utgangstrykket fra når det begynner å falle fra høyeste trykk til 0,4 bar, når 
inngangstrykket økes til driftstrykk fra 1,5 bar under driftstrykk på under 2 sekunder. Dette tar 15-20 sekunder ved 
P-bremsing og 45-60 sekunder ved G-bremsing. For godsvogner med en samlet vekt på over 70 tonn kan tidsrommet 
for P-bremsing være på 15-25 sekunder.

Styreventilen skal kunne brukes ved G-, P- eller G/P-bremsing, og i sistnevnte tilfelle finnes en omstiller for å skifte 
mellom tidsinnstillingene.

Det skal finnes en manuell løsefunksjon som krever overlagt og tilsiktet manuell aktivering for å kunne annullere 
bremseaktiveringen (for å kople ut styreventilen).

Styreventilen skal være automatisk og kunne sikre et største utgangstrykk ved tap av inngangstrykk.

Styreventilen skal være uutømmelig og ha kapasitet til å gi minst 85 % av høyeste utgangstrykk i tilfelle nødbremsing under 
alle driftsforhold. Styreventilen skal opprettholde utgangstrykket ved å kompensere for lekkasje av utgangsmengden, 
mens det er luft i luftforrådsbeholderen.

Fyllingen av luftforrådsbeholderen og styreluftbeholderen på et kjøretøy skal gjennomføres uten å forhindre tømming 
eller fylling av de beholderne som er plassert bakerst i toget. Fyllingen skal også gjennomføres slik at det ikke oppstår 
noen vesentlige variasjoner i bremseledningens trykk som kan tenkes å utløse aktivering av bremsene på tilstøtende 
kjøretøyer.

Styreventilen skal fungere normalt som svar på inngangstrykket når tilstøtende styreventiler isoleres eller ikke fungerer.

Styreventilens følsomhet skal sikre at den aktiveres på 1,2 sekunder når inngangstrykket faller med 0,6 bar fra normalt 
driftstrykk på 6 sekunder.

Styreventilens ufølsomhet skal sikre at den ikke aktiveres når inngangstrykket faller med 0,3 bar fra normalt driftstrykk 
på 60 sekunder.

Figur I.5

Det skal finnes en funksjon for hurtigaktivering (akselerator) i en styreventil, som ved første aktivering av bremsen fra 
løsestilling sikrer lokal hurtig utlufting av bremseledningen med høyst 0,4 bar dersom trykket i bremseledningen foran i 
toget faller med 0,3 bar. Dette gjøres for å sikre pneumatisk overføring av bremsesignal gjennom hele toget.
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Det kan være en overtrykksfunksjon som gjør det mulig å bygge opp et trykk i bremseledningen til 6 bar over normalt 
driftstrykk for å redusere løsetiden, og dette trykket kan være til stede i opp til 40 sekunder ved G-bremsing og 10 
sekunder ved P-bremsing. Styreventilen skal ikke skape overtrykk i styreluftbeholderen ved denne oppbyggingen 
av overtrykk i bremseledningen. Etter full utløsing av bremsene skal ikke styreventilen aktiveres dersom trykket i 
bremseledningen økes til 6 bar på 2 sekunder, deretter reduseres til 5,2 bar på 1 sekund og så vender tilbake til normalt 
driftstrykk.

Styreventilen skal ha en funksjon for hurtigutløsing som ved G-bremsing som gjør det mulig å øke utgangstrykket 
raskere når bremsen aktiveres. Dette vil utgjøre rundt 10 % av høyeste utgangstrykk. Formålet er å bygge opp det 
nødvendige trykket raskt for å starte bremseprosessen.

Figur I.6

I.2.  LASTVEKSELVENTIL FOR VARIABEL BELASTNING/BREMS FOR AUTOMATISK OMSTILLING 
MELLOM TOM/LASTET TILSTAND

I.2.1.  Lastvekselventil for variabel belastning

En lastvekselventil er en innretning som endrer bremseanleggets kraftpåvirkning etter godsvognens masse. Endringer i 
godsvognens masse skal automatisk og hele tiden føre til at bremsekraften endres uten vesentlig forsinkelse. Den skal 
ikke reagere på korte støt eller kortvarige variasjoner i belastningen på hjulene. Den skal ikke endre trykkluftbremsens 
yteevne (se TSI, nr. 5.3.3.1) unntatt i tilfellet med bremser med trykkluftstyrte innretninger for å variere bremsekraften, 
og løsetiden er den tiden som skal gå før det registreres et trykk på 0,4 bar i ventilens styrekammer (styretrykk). Under 
bremsing skal denne innretningen ikke endre den bremsekraften som er oppnådd på grunn av en bremseordre. Den skal 
sikre minst 5 bremsetrinn fordelt i området mellom minste og største bremsekraft enten godsvognen er tom eller lastet. 
Innretningens luftforbruk skal være så lavt som mulig og skal ikke påvirke bremsingen av kjøretøyet.

I.2.2. Lastvekselventil for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

En lastvekselventil for tom/lastet tilstand er en innretning som endrer bremseanleggets kraftpåvirkning på et enkelt 
punkt i godsvognens masse. Lastvekselventilen skal automatisk innstilles på tom eller lastet når godsvognens masse 
er henholdsvis lavere eller høyere enn den massen som gir omstilling. Dens yteevne skal ikke påvirkes av støt og 
vibrasjoner. Lastvekselventilen for omstilling mellom tom/lastet tilstand skal ikke påvirke trykkluftbremsens yteevne 
(se TSI, nr. 5.3.3.1).

I.3.  GLIDEVERN

Et glidevern (WSP) inngår i et system som er utformet for å utnytte den aktuelle adhesjonen best mulig gjennom en 
kontrollert reduksjon og tilbakestilling av bremsekraften, for å forhindre at hjulsatser blokkeres og unngå ukontrollert 
sliring, og dermed optimalisere stopplengden. Glidevernet skal ikke endre bremsenes funksjonelle egenskaper.

Hjulsatsenes omdreiningshastighet beregnes på grunnlag av opplysninger fra følere og overvåkes av et automatisk 
kontrollsystem. Systemet overfører ordrer til glidevernets sikkerhetsventiler om å redusere eller gjenopprette 
bremsekraften helt eller delvis.
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Systemet skal ta hensyn til tillatte forskjeller med hensyn til hjuldiameter på et gitt kjøretøy ved hastighetsberegningen.

Strømforsyningen til glidevernet skal være utformet slik at den sikrer at glidevernet starter, og slik at det har strøm når 
kjøretøyet settes i bevegelse. Glidevern krever strømforsyning for å fungere, og den kan komme fra kjøretøyene eller 
fra selve glidevernet.

Glidevern skal være utformet slik at de fungerer korrekt selv med spenningsvariasjoner på ± 30 %. Dersom 
spenningsvariasjonene er større enn dette, skal glidevernet slås av uten å forstyrre bremseanlegget. Så snart 
forsyningsspenningen igjen ligger innenfor det tillatte området, skal glidevernet automatisk vende tilbake til normal 
drift.

Glidevernet skal ha sin egen beskyttede krets. Glidevernets sikringer og effektbrytere skal være atskilt fra andre på 
kjøretøyet slik at de ikke kan forveksles med eller aktiveres sammen med disse. Når det er strøm tilgjengelig, skal 
glidevernet forsynes med strøm. Automatisk utkopling av strømforsyningen er bare tillatt i hviletilstand (ingen 
bevegelse) eller ved batteribeskyttelse med hensyn til batteriets sikkerhet (nedsatt batterifunksjon eller lav spenning på 
grunn av lengre tid uten strømforsyning).

Glidevernet skal være utformet slik at luftforbruket blir så lavt som mulig.

Ytterligere spesifikasjon for samtrafikkomponenten «Glidevern» er beskrevet i nr. 4.2.4.1.2.6 og 4.2.4.1.2.7 i denne 
TSI-en.

I.4.  BREMSEETTERSTILLER

Det er nødvendig med bremseetterstillere for automatisk å opprettholde en konstant klaring mellom friksjonsdelene 
(hjul og bremsekloss eller skive og bremsebelegg) og på den måten opprettholde bremseegenskapene og sikre 
bremsevirkningen.

Bremseetterstilleren skal ikke ta opp mer enn 2 kN av bremsekraften. Bremseetterstillerens yteevne skal ikke påvirkes 
av miljøforholdene (vibrasjoner, vinterforhold osv.).

Det er ingen krav med hensyn til bremseetterstillerens utskiftbarhet, men dersom den skal skiftes ut, gjelder følgende 
plassbegrensninger (bare verdiene i tabellen skal overholdes).

Utskiftbare bremseetterstillere som er plassert på underrammen, skal ikke overskride følgende plassbegrensninger:

— for belastninger på høyst 75 kN.

Figur I.7
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— for belastninger over 75 kN.

Figur I.8
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I.5.  BREMSESYLINDER/-AKTUATOR

Det er ingen krav med hensyn til bremsesylindrenes/-aktuatorenes utskiftbarhet, men dersom de skal skiftes ut, gjelder 
følgende bestemmelser (bare verdiene i tabellen skal overholdes).

Utskiftbare bremsesylindere som skal brukes sammen med en skobrems, som er plassert på underrammen eller i en 
boggi, skal ha følgende innbygningsmål som angitt i figur I.9.1:

Figur I.9.1
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Diameteren på tapper og bøssinger i bevegelige deler på de utskiftbare bremsesylindrene skal være som vist i figur I.9.2.

Figur I.9.2

2-AKSLEDE BOGGIGODSVOGNER TIL NORMAL DRIFT, S- OG SS-DRIFT (20 T PER AKSEL) 
STANDARDISERING AV DIMENSJONENE PÅ BREMSEANLEGGETS BEVEGELIGE LEDD
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I.6.  PNEUMATISK HALVKOPLING

De pneumatiske halvkoplingene til den automatiske trykkluftbremseledningen skal være i samsvar med figur I.10, I.12 
og enten I.13 eller I.15. Den tappen som skal festes på stengekranen, skal være som vist i figur I.10, og den skal ha en 
forkortet innvendig rørgjenge av typen Whitworth (BSPP) G 1 1/4”.

De pneumatiske halvkoplingene til hovedbeholderledningen skal være i samsvar med figur I.11, I.14 og enten I.13 eller 
I.15. Den tappen som skal festes på stengekranen, skal være som vist i figur I.10 (den samme som til den automatiske 
trykkluftbremseledningen), og den skal ha en forkortet innvendig rørgjenge av typen Whitworth (BSPP) G 1 1/4”.

Den innvendige diameteren på koplingsslangene skal for begge ledningene være på mellom 25 og 30 mm. Lengden 
skal være som vist i figur I.10 og I.11. Dersom disse slangene brukes sammen med en automatisk kopling med et 
svinghode, skal slangenes lengde økes til 1 080 mm for den automatiske trykkluftbremseledningen og til 930 mm for 
hovedbeholderledningen istedenfor de dimensjonene som er vist i I.10 og I.11. Det vil normalt bli brukt gummislanger 
til disse koplingene, men det er mulig å bruke metallslanger dersom de er fleksible nok.

Koplingshodene til den automatiske trykkluftbremseledningen skal være i samsvar med figur I.12. Koplingshodet til 
hovedbeholderledningen skal være i samsvar med figur I.13. I begge figurene angis de obligatoriske dimensjonene for 
å sikre koplingen, men formen og de øvrige dimensjonene kan endres, forutsatt at hodets konstruksjon sikrer lavest 
mulig luftmotstand. Koplingshodene kan være framstilt i ett eller to stykker som vist med symbolet * i figur I.12 og 
I.14. Dersom koplingshodene er framstilt i ett stykke, benyttes tetningen vist i figur I.13, ellers benyttes tetningen vist 
i figur I.15.

Figur I.10

Figur I.1

Pneumatisk halvkopling — Hovedbeholderledning
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Figur I.12

Koplingshode — Bremseledning

Figur I.13.

Tetning — Koplingshode i ett stykke
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Figur I.14

Koplingshode — Hovedbeholderledning

Figur I.15

Tetning — Koplingshode i to stykker
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I.7.  STENGEKRAN

En stengekran er en innretning som er montert i en ledning, og som lar luft strømme gjennom ledningen når stengekranen 
er åpen. Når den lukkes, hindrer den luften i å strømme gjennom ledningen, og utlufter ledningen på den ene siden av 
stengekranen.

Følgende funksjonskrav er definert for stengekranen for å sikre luftstrømmen gjennom bremseledningen og 
hovedbeholderledningen. Stengekranens samlede dimensjoner skal være som angitt i figur I.17 og I.18 eller I.19 og 
I.20, avhengig av om den brukes på et kjøretøy med eller uten automatisk kopling.

Åpen og lukket stilling: Håndtakets posisjon skal være den samme på alle kjøretøyer, slik at kranen åpnes og stenges 
ved å vri spindelen minst 90o og høyst 100o, selv om det er tillatt med en rotasjonsvinkel på 125o for kraner som skal 
monteres på godsvogner uten automatiske koplinger. Kranen skal ha en endestopp for å oppnå åpen og lukket stilling på 
en sikker måte. I lukket stilling stenges gjennomstrømmingen mellom innløps- og utløpsåpningen, og utluftingspassasjen 
åpnes slik at det er en forbindelse til ledningen på den siden av kranen der koplingsslangen befinner seg. Kranen lukkes 
når håndtaket dreies loddrett oppover på kjøretøyet. I åpen stilling er det fri gjennomstrømming mellom innløps- og 
utløpsåpningen, og utluftingsåpningen er lukket. Kranen åpnes når håndtaket dreies i nesten vannrett stilling.

Dersom det benyttes en motoraksel til å betjene stengekranen, skal det være mulig å sette inn et gaffelhåndtak slik at 
rotasjonsvinkelen mellom kranens endepunkter blir symmetriske i forhold til en vinkelrett linje mot kranens senterlinje 
i lengderetningen (se figur I.20).

Utluftingsåpning Stengekranen skal ha en utluftingsåpning med et tverrsnitt på minst 80 mm2, som skal plasseres slik 
at når kranen er stengt, kan trykkluften fra koplingsslangens ende på kranen (luftinntaket til kjøretøyet) slippes ut i 
omgivelsene. Utluftingen skal være aktivert når betjeningen av stengekranen har redusert tverrsnittet av boringen med 
en tredel. Utluftingsåpningen skal ikke kunne blokkeres når kranen er montert på forreste eller bakerste kjøretøy.

Dreiemoment: Stengekraner med mekanisk sperre eller med aktivert sperre skal ikke kunne manøvreres av vibrasjoner 
eller støt. Stengekranen skal kunne betjenes manuelt, og dreiemomentet skal ligge i området fra 9 Nm til 20 Nm for 
stengekraner med mekaniske sperre og høyst 6 Nm for kraner med aktivert sperre.

Stengekranens spindelhåndtak: Dersom håndtaket kan tas av, og konstruksjonen ikke sikrer at håndtaket bare kan sitte 
i én bestemt vinkel i forhold til spindelen, skal det ikke være mulig å sette håndtaket på spindelen i en annen stilling 
enn der håndtakets akse og det diametrale spindelmerket står på linje, og spindelen skal være merket i samsvar med 
figur I.16 eller som angitt av kjøperen. Det relative forholdet mellom håndtaket og spindelen når de er satt sammen, 
skal opprettholdes under alle drifts- og miljøforhold. Dersom stengekranens håndtak kan tas av fra spindelen, skal den 
korrekte plasseringen vises tydelig.

Figur I.16

Merking på enden av spindelen

Utløsingstid: Luftpassasjene skal være utformet slik at tapet i kranen reduseres så mye som mulig, og tverrsnittet skal 
ikke være mindre enn i et vanlig rør med en innvendig diameter på 25 mm. Trykkets falltid når stengekranen åpnes skal 
ikke være lengre enn for et tilsvarende rør med samme nominelle diameter.

Trykkluftstøt: Komponentene skal kunne tåle de trykkluftstøtene som kranen utsettes for ved hurtig åpning.
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Tilkoplinger: I stengekranen skal det finnes en innvendig gjenge av typen Whitworth (BSPP) G1” eller G1.1/4” for 
tilkopling til bremse- eller hovedbeholderledningen. Den enden av kranen der den innvendige gjengen sitter, skal være 
sekskantet eller ha en plan flate (se figur I.17). Dersom kjøperen ønsker det, kan endestykket ha en plan tetningsflate 
for flenstilkoplinger. Stengekranen skal ha en utvendig gjenge for tilkopling av koplingsslangen som angitt i figur I.18.

Figur I.17

Diagram som viser stengekranens samlede dimensjoner

(Lengdeenheten er millimeter)
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Figur I.18

Stengekran med fjærlås i ytterstillingene

(Lengdeenheten er millimeter)
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Figur I.19

Diagram som viser stengekranens samlede dimensjoner på kjøretøyer med automatiske koplinger

(Lengdeenheten er millimeter)
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Figur I.20

Dimensjoner for tilkopling av betjeningsinnretninger på stengekranen på kjøretøyer med automatisk kopling

(Lengdeenheten er millimeter)

I.8.  SPERREINNRETNING FOR STYREVENTIL

Stengeinnretningens håndtak skal vende loddrett nedover når bremsen er i bruk. Bremsen sperres når håndtaket dreies i 
en vinkel på høyst 90o. Formen på kranens håndtak skal være som angitt i figur I.21

Figur I.12

Sperreinnretningen skal monteres på kjøretøyet slik at det er lett å se om den er sperret (lukket) eller aktivert (åpen), og 
den skal være lett å betjene fra den ene siden av kjøretøyet.

Det anbefales å montere kranen på styreventilen eller like ved den.
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I.9.  BREMSEBELEGG

I.9.1. Formål

Belegget skal brukes som en del av et kjøretøys friksjonsbrems, som sikrer forhåndsdefinerte retardasjonsnivåer som 
angitt av kjøperen, ved å legge belegget mot friksjonsflaten på en bremseskive. Belegget skal oppfylle følgende krav:

— Det skal gjøre det mulig å få fram et bremse- eller dreiemoment

— Ved kontakt med friksjonsflaten på en bremseskive skal belegget gjøre det mulig å omdanne til varme den kinetiske 
og potensielle energien som framkommer når kjøretøyet bremser, og som skyldes bruken av skivebremsen.

— Det skal fungere som en del av en holde- eller parkeringsbrems ved kontakt med friksjonsflaten på bremseskiven.

I.9.2. Driftsforhold

Beleggets utforming og framstilling skal ved alle tilsiktede driftsforhold ta hensyn til følgende kriterier.

Yteevne

— Den største spesifiserte retardasjonen som skal oppnås ved full drift og nødbremsing.

— Bremseskivens hastighetsområde for rotasjon.

— De angitte kravene til alle holde- eller parkeringsbremsers funksjon.

— Særskilt trykkområde for beleggets friksjonsflate på bremseskivens friksjonsflate.

— Den materialtypen som er brukt for å framstille bremseskivens friksjonsflate.

— Den mengden bremseenergi som skal omdannes, og den hastigheten som den omdannes og spres med.

— Temperaturen på bremseskivens friksjonsflate

Drifts- og levetidskostnader

— Holdbarhet og slitasje på beleggets friksjonsmateriale og bremseskivens friksjonsflate.

— Behovet for å unngå at deler av friksjonsmaterialet løsner fra belegget, så lenge tykkelsen på belegget ligger over 
grensen for hva som anses å være brukbar tykkelse.

— Behovet for å unngå deformasjon av beleggets bakerste flate på et hvilket som helst plan så lenge tykkelsen på 
friksjonsmaterialet ligger over grensen for hva som anses å være brukbar tykkelse.

I.9.3. Beleggets utforming

Dimensjonene for grensesnittet for samtrafikkomponenten bremsebelegg skal være som angitt i figur I.9.3.1 og I.9.3.2 
for bremsebelegg på 200 cm2 og 175 cm2.
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Figur 9.3.1
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Figur 9.3.2

I.9.4. Friksjonsegenskaper

Allmenne krav

Belegg i samme størrelse som har den samme nominelle friksjonskoeffisienten, og som brukes til det samme formålet, 
kan framvise forskjellige friksjonsegenskaper, avhengig av beleggets materialtype og sammensetning.

Så langt det er mulig skal friksjonskoeffisienten være uavhengig av hastigheten da bremsen aktiveres, det særskilte 
trykket på bremseskivens friksjonsflate, friksjonsflatens temperatur og atmosfæriske forhold. Friksjonskoeffisienten 
skal dessuten være uavhengig av graden av avleiring på beleggets friksjonsflate på bremseskivens friksjonsflate.

Særlige krav

Kjøperen skal framlegge opplysninger om de belastningskravene (høyeste hastighet/bremsemasse per skive/retardasjon/
skivetype og -materiale/andre særlige krav) som belegget skal oppfylle.
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I.10.  BREMSEKLOSSER

I.10.1. Formål

Bremseklossen skal brukes som en del av et kjøretøys friksjonsbrems, som sikrer forhåndsdefinerte retardasjonsnivåer 
som angitt av kjøperen, ved å legge den på hjulets rulleflate. Klossen skal oppfylle følgende krav:

— Den skal gjøre det mulig å få fram et bremse- eller dreiemoment.

— Ved kontakt med friksjonsflaten på hjulets rulleflate skal den gjøre det mulig å omdanne til varme den kinetiske og 
potensielle energien som framkommer når kjøretøyet bremser, og som skyldes bruken av skobremsen.

— Den skal fungere som en del av en holde- eller parkeringsbrems ved kontakt med friksjonsflaten på hjulets rulleflate.

I.10.2. Materialer

Når det dreier seg om utskifting i forbindelse med vedlikehold, kan bremseklossen være framstilt av støpejern, kompositt 
eller sintret materiale. Så langt det er mulig, skal friksjonskoeffisienten for sintrede bremseklosser være uavhengig av 
hastigheten da bremsen aktiveres, det særskilte trykket på hjulets rulleflate, friksjonsflatens temperatur og atmosfæriske 
forhold. Friksjonskoeffisienten skal dessuten være uavhengig av graden av avleiring på bremseklossens friksjonsflate 
på hjulets rulleflate.

Dette vedlegg inneholder ingen spesifikasjoner når det gjelder komposittbremseklosser.

I.10.3. Grensesnitt mot bremseklossholder

Grensesnittmålene for enkle og doble bremseklosser og sperrekilen som skal låse dem, skal være som angitt i 
figur I.10.3.1 for bremseklosser av støpejern som er 320 mm lange, og i figur I.10.3.2 for doble bremseklosser som er 
250 mm lange. Figur I.10.3.3 viser de særlige egenskapene som skal overholdes for å sikre at komposittbremseklosser 
av samme type kan skiftes ut, og begrensningene når det gjelder å skifte ut bremseklosser av støpejern når det gjelder 
klosser som er 320 mm lange. Figur I.10.3.4 viser de tilsvarende egenskapene for doble komposittbremseklosser som 
er 250 mm lange.

Se figurene nedenfor.
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Fig I.10.3.1

Del 1
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Fig I.10.3.1

Del 2
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Figur I.10.3.2

Del 1



22.10.2015 Nr. 64/647EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur I.10.3.2

Del 2
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Figur I.10.3.3

Alle andre dimensjoner som i figur I.10.3.1
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Figur I.10.3.4

Alle andre dimensjoner som i figur I.10.3.2

I.11.  BREMSEAKSELERATOR

En bremseakselerator er en innretning som er forbundet med bremseledningen på et kjøretøy, og som reagerer på et raskt 
trykkfall i bremseledningen for å sikre et fortsatt raskt fall til under 2,5 bar.

Bremseakseleratoren skal kunne fungere sammen med alle samvirkende styreventiler og eksisterende samvirkende 
bremseakseleratorer. Bremseakseleratoren skal være driftsklar når bremseledningen har nådd sitt driftstrykk. Følgende 
driftsforhold defineres i forhold til et driftstrykk på 5 bar i bremseledningen, men det må ikke forekomme funksjonsfeil 
ved aktivering av bremseakseleratorene ved et driftstrykk på mellom 4 og 6 bar.

Dersom nødbremsing aktiveres, skal bremseakseleratoren skape en tilstrekkelig rask reduksjon i trykket i bremseledningen 
for å sikre en rask økning av trykket i bremsesylinderen på alle kjøretøyer i togsettet. Når trykket i bremseledningen har 
falt raskt til under 2,5 bar, og dette er skjedd innen høyst 4 sekunder etter at bremseakseleratoren ble aktivert, skal den 
stoppe utluftingen slik at bremseledningen raskt kan fylles igjen.
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Bremseakseleratoren skal lufte ut bremseledningen uten at dette får noen negativ innvirkning på kjøretøyets eller togets 
funksjoner.

Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres på grunn av et driftsovertrykk, som fører til at det bygges opp et trykk 
i bremseledningen over det normale driftstrykket til 6 bar, og som kan forekomme i opp til 40 sekunder ved 
G-bremsing og 10 sekunder ved P-bremsing. Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres etter full utløsing dersom trykket 
i bremseledningen økes til 6 bar på 2 sekunder og reduseres til 5,2 bar på 1 sekund, etterfulgt av retur til normalt 
driftstrykk.

Bremseakseleratorens funksjon skal ikke bli påvirket av et enkeltkjøretøy som ikke er utstyrt med bremseakselerator, 
eller har en brems som er sperret. Dette gjelder uansett kjøretøyets plassering og sammensetningen av toget.

Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres ved nødbremsing etter full aktivering av driftsbremsen.

Bremseakseleratoren skal aktiveres senest 2 sekunder etter at trykket i bremseledningen er falt fra 5 til 3,2 bar på 3 
sekunder.

Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres når trykket i bremseledningen faller jevnt fra 5 til 3,2 bar på 6 sekunder, uten 
at bremsen er aktivert. Dersom bremsen er aktivert, skal trykket i bremseledningen falle med samme hastighet (fra 5 til 
3,2 bar på 6 sekunder), men ned til 2,5 bar uten at bremseakseleratoren aktiveres.

Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres i begynnelsen når driftsbremsen aktiveres på grunn av funksjonen til 
styreventilens interne akseleratorventil. Denne prøvingen utføres på en prøvingsbenk der det skapes et trykkfall i 
bremseledningen som angitt i figur I.22. Prøvingsbenken skal redusere trykket i bremseledningen fra 5 til 4,5 bar på 
1 sekund, med en starthastighet på 2 bar/sekund fra 5 til 4,7 bar. Bremseakseleratoren skal ikke aktiveres under denne 
prøvingen.

Dersom bremseakseleratoren inngår i styreventilen, skal den være uvirksom etter at bremsen er blitt sperret.

Figur I.22

Forhold ved prøving av ufølsomhet
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I.12.  AUTOMATISK INNRETNING FOR REGISTRERING AV BELASTNING OG OMSTILLER FOR TOM/
LASTET TILSTAND

I.12.1.  Innretning for registrering av vedvarende belastning

Overføringen av variasjoner i belastningen til bremsestyringssystemet (lastvekselventil for variabel belastning) kan 
være rent mekanisk eller basert på trykkluft. Metoden for å framkalle det pneumatiske signalet kan være å benytte en 
pneumatisk innretning som aktiveres mekanisk, en hydraulisk/pneumatisk omformer eller en elastomerisk/pneumatisk 
omformer. Det høyeste driftstrykket som genereres av en pneumatisk innretning når godsvognen er fullastet, skal ikke 
overstige 4,6 bar.

I.12.2.  Omstiller for tom/lastet tilstand

Overføringen av variasjoner i belastningen (tom eller lastet) til bremsestyringssystemet (relé for tom/lastet) kan være 
rent mekanisk eller basert på trykkluft. Metoden for å framkalle et pneumatisk signal kan være å benytte en pneumatisk 
innretning som aktiveres mekanisk, en hydraulisk/pneumatisk omformer eller en elastomerisk/pneumatisk omformer. 
Dersom den pneumatiske innretningen framkaller et signaltrykk trinnvist mellom tom og lastet tilstand, skal den 
automatiske omstilleren for tom/lastet tilstand fungere sikkert og korrekt med et minste styretrykk på 3 bar i lastet 
tilstand.

___________
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VEDLEGG J

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Boggi og løpeverk

J.1.  STATISKE PRØVINGER MED EKSTRAORDINÆRE DRIFTSBELASTNINGER

Definisjoner av anvendte belastninger

De anvendte belastningene omfatter:

— loddrette og tverrgående belastninger,

— belastninger som følge av krenging,

— belastninger som følge av bremsing,

— torsjonsbelastninger.

Loddrette og tverrgående belastninger

De loddrette og tverrgående belastningene beregnes med henvisning til nominell boggibelastning (f.eks. boggier for 20 
t eller 22,5 t aksellast på spor).

For å ta hensyn til den største dynamiske belastningen

— skal den loddrette belastningen mot senterpannen være:

— Fz max. = 1,5 Fz, med Fz = 4Qo-m+g (for 2-akslede boggier)

— Fz max. = 1,5 Fz, med Fz = 6Qo-m+g (for 3-akslede boggier)

Dersom bare loddrett belastning skal simuleres på grunn av støt, skal det utelukkende anvendes en belastning på 2 Fz 
mot senterpannen.

Den tverrgående belastningen mot boggien skal være:

— Fy max. =   (for 2-akslede boggier)

— Fx max. =   (for 3-akslede boggier)

NB: Den angitte tverrgående belastningen for 3-akslede boggier er basert på en fordeling av den registrerte belastningen 
under prøvekjøring med henblikk på kvalifisering av boggitype 714. For en annen boggitype er det den fordelingen av 
den registrerte belastningen under prøvekjøring med den boggitypen som skal brukes.

Belastninger som følge av krenging

Krengekoeffisienten α antas å være lik 0,3 for et frirom mellom friksjonsflatene på 1 700 mm (standard 2-akslede 
boggier).

Dersom frirommet mellom friksjonsflatene (2 bg) ikke er 1 700 mm, skal verdien for α være:



22.10.2015 Nr. 64/653EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Belastninger som følge av bremsing

Belastningene på grunn av bremsing FB svarer til 120 % av de kreftene som genereres ved nødbremsing.

På den boggien som prøves, består disse belastningene som følge av bremsing FB av:

— retardasjonsbelastninger,

— kontaktbelastninger,

— belastninger mot bremseforbindelsene.

Torsjonsbelastninger

Belastninger mot boggirammen når boggien med sitt oppheng utsettes for en maksimal sporskjevhet på 10 ‰.

Prøvingsmetode

Strekkspenningsmålere og rosetter festes på boggirammen på alle de stedene der det forekommer store spenninger, 
særlig på steder med konsentrert spenning. Plasseringen av strekkspenningsmålerne skal fastsettes ved hjelp av f.eks. 
en lakk som angir spenning.

Prøvingen skal utføres i samsvar med figur 1 og tabell J5 (for 2-akslede boggier) eller figur 2 og tabell J6 (for 3-akslede 
boggier).

Prøvingsbelastningene skal anvendes trinnvis. Belastninger med verdier som tilsvarer 50 % og 75 % av de høyeste 
verdiene, skal anvendes før konfigurasjonen for full belastning får anvendelse.

Resultater som skal oppnås

Materialets elastisitetsgrense skal ikke overskrides i noe belastningstilfelle.

Etter at prøvingsbelastningen er fjernet, skal det ikke være noen spor av permanent deformasjon.
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Statiske prøvinger med ekstraordinære driftsbelastninger – 2- akslede boggier

Figur J1

Tabell J5

Belast nings-
tilfelle Belastninger Spor skjevhet g+ Bremse krefter

Loddrette Tverr gående

Friksjons flate 
2 Fz2

Senter panne Fzc
Friksjons flate 

1 Fz1
Fy

1 2Fz

2 0 (1-α) Fz max. α Fz max. 10 ‰

3 0 (1-α) Fz max. α Fz max. Fy max.

4 α Fz max. (1-α) Fz max. 0 -Fy max.

5 0 1,2 Fz 0 FB

Fz = 4Q0-m+g
Fymax. = 

Fzmax. = 1,5Fz FB = bremsekrefter
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Statiske prøvinger med ekstraordinære driftsbelastninger – 3- akslede boggier

Figur J2

Tabell 6

Belast nings-
tilfelle

Belastninger

Spor kjevhet g+ Bremse krefterLoddrett Tverrgående

Friksjons flate 
2 Fz2

Senter panne Fzc
Friksjons flate 

1 Fz1
Fy

1 2 Fz

2 0 (1-α) Fz max α Fz max 10 ‰

3 0 (1-α) Fz max α Fz max Fy max

4 α Fz max (1-α) Fz max 0 -Fy max

5 0 1,2 Fz 0 FB

Fz = 6Q0-m+g
Fymax = 

Fz max = 1,5 Fz FB = bremsekrefter

J.2.  STATISKE PRØVINGER MED NORMALE DRIFTSBELASTNINGER

Definisjoner av anvendte belastninger

De anvendte belastningene omfatter:

— loddrette belastninger på senterpannen og friksjonsflatene,

— en tverrgående belastning,

— belastninger som følge av bremsing,

— torsjonsbelastninger.
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Loddrette belastninger og belastninger som følge av krenging

De loddrette belastningene på senterpannen og friksjonsflatene skal beregnes med henvisning til den nominelle 
boggibelastningen. De avhenger av:

— Fz, den statiske belastningen fra vognkassen på hver boggi

— α, krengekoeffisienten

— β, støtkoeffisienten

Krengekoeffisienten α antas å være lik 0,2 for et frirom mellom friksjonsflatene på 1 700 mm (standard 2-akslede 
boggier).

Dersom frirommet mellom friksjonsflatene (2 bg) ikke er 1 700 mm, skal verdien for α være:

Støtkoeffisienten β som representerer boggiens loddrette dynamiske egenskaper, skal antas å være lik 0,3 (normalverdi 
for godsvognboggier).

Tverrgående belastning

Den tverrgående belastningen skal være lik:

— Fy = 0,4 x 0,5 (Fz + m+g) (for 2-akslede boggier)

— Fy = 0,53 x 0,5 (Fz + m+g) (for 3-akslede boggier)

Belastninger som følge av bremsing

Belastningene på grunn av bremsing tilsvarer 100 % av de kreftene som genereres ved nødbremsing.

På den boggien som prøves, består disse belastningene som følge av bremsing av:

— retardasjonsbelastninger,

— kontaktbelastninger,

— belastninger mot bremseforbindelsene.

Torsjonsbelastninger

Sporskjevheten med henvisning til boggiens akselavstand antas å være 5 ‰.

Denne sporskjevheten fg+ skal simuleres enten ved å bevege bolstrene eller ved å anvende de tilsvarende beregnede 
reaksjonskreftene.

Prøvingsmetode

Strekkspenningsmålere og rosetter festes på boggirammen på alle de stedene der det forekommer store spenninger, 
særlig på steder med konsentrert spenning.

Prøvingen går ut på å anvende forskjellige konfigurasjoner for belastninger på boggirammen som simulerer følgende:

— kjøring på rette spor,

— kjøring i kurver,

— dynamiske belastningsvariasjoner som følge av krenging og støt,

— bremsing,

— sporskjevhet.
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De forskjellige belastningstilfellene som skal anvendes, er beskrevet i figur 3 og tabell 7 (for 2-akslede boggier) og 
figur 4 og tabell 8 (for 3-akslede boggier).

Etter anvendelse av de første sju belastningstilfellene uten simulering av sporskjevhet av sporet, skal det utføres fire 
ytterligere prøvinger ved å gjenta belastningstilfelle 4, 5, 6 og 7 med overlagring av sporskjevheten (verdi som angitt 
for boggien med oppheng).

For hver av disse fire nye belastningstilfellene skal de belastningene som skyldes sporskjevhet, få anvendelse først i den 
ene retningen og så i den andre.

Tilføyelsen av sporskjevhet skal ikke endre summen av de loddrette kreftene.

Prøvinger med anvendelse av belastninger som tilsvarer belastninger som følge av bremsing, skal utføres dersom 
resultatene av prøvingene i samsvar med tillegg A viser at de er nødvendige (elastisitetsgrense overskredet under disse 
prøvingene).

Resultater som skal oppnås

Ved hvert målepunkt skal spenningene σ1…σn registreres for hvert av de belastningstilfellene som er definert ovenfor.

Fra disse n-verdiene tas den minste verdien σmin. og den største verdien σmax. for å fastsette:

Den oppførselen som materialene, herunder sveisede skjøter og andre festemåter, utviser under tretthetsbelastningen, 
skal baseres på gjeldende internasjonale eller nasjonale standarder eller alternative kilder på likeverdig nivå, f.eks. den 
standarden som er basert på ERRI B12 Committee report RPI7, når slike kilder er tilgjengelige.

Egnede data skal normalt ha følgende egenskaper:

en høy sannsynlighet for å overleve (dvs. helst 97,5 %, men minst 95 %),

klassifisering av detaljer i henhold til komponent eller sammenføyningsgeometri (herunder konsentrert spenning),

utleding av grenseverdiene fra prøver i liten målestokk ved hjelp av en prøvingsteknikk og tidligere erfaring, som 
garanterer deres anvendelse på komponenter i full størrelse.

Dersom grenseverdiene for spenning som skal overholdes, er de grenseverdiene som gis i diagrammet for tretthetsstyrke 
i ERRI B12 Committee report RPI7, er det tillatt å overskride disse grenseverdiene for spenning med høyst 20 % på et 
begrenset antall målepunkter, som deretter skal overvåkes særlig nøye under tretthetsprøvingen. Dersom det ikke påvises 
noen sprekkdannelser under prøvingen, skal de spenningene som overskrider den grenseverdien som er registrert under 
den statiske prøvingen, godtas, og boggien skal godkjennes.
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Statiske prøvinger med normale driftsbelastninger – 2-akslede boggier

Figur J3

Tabell J7

Belast nings tilfelle

Belastninger

Loddrette Tverrgående Bremse krefter

Friksjons flate 2 Fz2 Senter panne Fzc Friksjons flate 1 Fz1 Fy

1 0 Fz 0

2 0 (1+β)Fz 0

3 0 (1-β)Fz 0

4 0 (1-α)(1+β) Fz α(1+β)Fz Fy

5 α(1+β)Fz (1-α)(1+β) Fz 0 -Fy

6 0 (1-α)(1-β) Fz α(1-β)Fz Fy

7 α(1-β)Fz (1-α)(1-β) Fz 0 -Fy

8 0 Fz 0 FB

Fz = 4Q0-m+g β=0,3

Fy = 0,4 × 0,5 (Fz+m+g)
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Statiske prøvinger med normale driftsbelastninger – 3-akslede boggier

Figur J4

Tabell J8

Belast nings tilfelle

Belastninger

Loddrette Tverrgående Bremse krefter

Friksjons flate 2 Fz2 Senter panne Fzc Friksjons flate 1 Fz1 Fy

1 0 Fz 0

2 0 (1+β)Fz 0

3 0 (1-β)Fz 0

4 0 (1-α)(1+β)Fz α(1+β)Fz Fy

5 α(1+β)Fz (1-α)(1+β)Fz 0 -Fy

6 0 (1-α)(1-β) Fz α(1-β)Fz Fy

7 α(1-β)Fz (1-α)(1-β)Fz 0 -Fy

8 0 Fz 0 FB

Fz = 6Qo-m+g β=0,3

Fy = 0,53 × 0,5 (Fz+m+g)
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J.3.  TRETTHETSPRØVINGER

Definisjoner av anvendte belastninger

De anvendte belastninger omfatter:

— loddrette belastninger på senterpannen og friksjonsflatene,

— en tverrgående belastning,

— belastninger som følge av bremsing,

— torsjonsbelastninger.

Loddrette belastninger og belastninger som følge av krenging

— De loddrette belastningene på senterpannen og friksjonsflatene skal beregnes med henvisning til den nominelle 
boggibelastningen. De avhenger av:

— Fz, den statiske belastningen fra vognkassen på hver boggi

— α, krengekoeffisienten = 0,2

— β, støtkoeffisienten = 0,3

Fz er en statisk belastning. Belastninger som følge av koeffisienten α anses å være «kvasistatiske». Belastninger som 
følge av koeffisienten β anses å være «dynamiske».

Krengekoeffisienten α antas å være lik 0,2 for et frirom mellom friksjonsflatene på 1 700 mm (standard 2-akslede 
boggier). Dersom frirommet mellom friksjonsflatene (2 bg) ikke er 1 700 mm, skal verdien for α være:

Tverrgående belastninger

De tverrgående belastningene omfatter to komponenter:

— Toakslede boggier:

— kvasistatisk belastning: Fyq = 0,1 (Fz + m+g)

— dynamisk belastning: Fyq = 0,1 (Fz + m+g)

— Treakslede boggier:

— kvasistatisk belastning: Fyq = 0,133 (Fz + m+g)

— dynamisk belastning: Fyd = 0,133 (Fz + m+g)

Belastninger som følge av bremsing

Belastningene på grunn av bremsing tilsvarer 100 % av de kreftene som genereres ved nødbremsing.

På den boggien som prøves, består disse belastningene som følge av bremsing av:

— retardasjonsbelastninger,

— kontaktbelastninger,

— belastninger mot bremseforbindelsene.
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Torsjonsbelastninger

Sporskjevhet med henvisning til boggiens akselavstand antas å være 5 ‰.

Prøvingsmetode

Tretthetsprøvingen består av vekslende kvasistatiske og dynamiske belastningssekvenser som representerer kjøring 
gjennom høyre- og venstrekurver.

Dersom de statiske prøvingene som er definert i tillegg B, viser at sporskjevheten førte til spenninger bare på begrensede 
områder på boggirammen, der spenningene forårsaket av de loddrette og tverrgående belastningene er mindre, skal 
tretthetsprøvingen i første omgang utføres bare med loddrette og tverrgående belastninger.

I dette tilfellet skal de loddrette og tverrgående kvasistatiske og dynamiske belastningene varieres over tid som vist i 
figur 3, 5, 6 og 7 (for 2-akslede boggier) eller i figur 5, 6, 7 og 8 (for 3-akslede boggier).

I hver sekvens som tilsvarer en høyre- eller venstrekurve, skal antall dynamiske sykluser i loddrett og tverrgående 
retning være 20.

De dynamiske variasjonene av de loddrette og tverrgående belastningene skal ha samme frekvens og være i samme 
fase som vist i diagrammene. Antall sekvenser som skal simulere henholdsvis høyre- og venstrekurver i prøvingen, skal 
være de samme.

I den første prøvingsfasen skal antall sykluser med dynamiske belastningsvariasjoner være 6 × 106.

Den andre prøvingsfasen skal bestå av sykluser på 2 × 106 med uendrede statiske krefter og kvasistatiske og dynamiske 
krefter multiplisert med 1,2.

Den tredje prøvingsfasen skal også bestå av sykluser på 2 × 106 og skal gjennomføres som den andre prøvingsfasen, 
men med faktor 1,4 istedenfor 1,2.

Prøvinger med anvendelse av belastninger som tilsvarer belastninger som følge av bremsing, skal utføres dersom 
resultatene av prøvingene i samsvar med nr. 2 viser at de er nødvendige (elastisitetsgrense overskredet under disse 
prøvingene).

Torsjonsbelastninger

Et samlet antall på 106 vekslende sykluser med torsjonsbelastning skal anvendes som følger:

— 6 × 105 i den første prøvingsfasen,

— 2 × 105 i hver av de to andre fasene.

Når torsjonsprøvingene angis, skal resultatene av de statiske prøvingene og kapasiteten hos de eksisterende 
forsøkslaboratoriene tas i betraktning.

Dersom de statiske prøvingene viser at boggirammen ikke er påvirket av sporskjevhet, skal denne ikke tas i betraktning.

Dersom de statiske prøvingene i tillegg B viser at virkningene av belastningene som følge av sporskjevhet klart skiller 
seg fra de virkningene som følger av de loddrette og tverrgående kreftene (f.eks. fordi spenningene oppstår på ulike 
områder), kan syklusene på 6 × 105 pluss to ganger 2 × 105 med torsjonsbelastning anvendes separat fra de loddrette og 
tverrgående belastningene. I motsatt fall skal prøvingsoppstillingen tilpasses for samtidig anvendelse av loddrette og 
tverrgående belastninger og belastninger som følge av sporskjevhet.

Belastningene som simulerer virkningen av sporskjevhetf, skal tilsvare dem som oppstår når opphenget fungerer med 
demping.

Resultater som skal oppnås

Det skal ikke kunne påvises noen sprekker etter anvendelse av sykluser på 6 × 106 i første prøvingsfase. Dette skal 
bekreftes av en ikke-destruktiv undersøkelse (inntregningsprøving med magnetiske partikler eller farge) etter hver 
syklus på 1 × 106.

På slutten av den andre prøvingsfasen godtas bare forekomts av små sprekker som ikke ville kreve reparasjon med én 
gang dersom de oppstod under drift.
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Utviklingen av spenningene på de stedene der de største spenningene ble funnet under den statiske prøvingen 
(nr. 6.1.1.2.1.3), skal overvåkes ved hjelp av strekkspenningsmålere under tretthetsprøvingen, særlig der spenninger 
som overskrider grenseverdien for spenninger, er blitt tolerert i samsvar med nr. 6.1.1.2.1.3

Tretthetsprøvinger på 2-akslede boggier

Se figur J3.

Belastning på senterpannen

Figur J5

Belastninger på friksjonsflatene

Figur J6
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Tverrgående belastning på senterpannen

Figur J7

Tretthetsprøving – 3-akslede boggier

Figur J8
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Belastning på senterpannen

Se figur J5.

Belastninger på friksjonsflatene

Se figur J6.

Tverrgående belastning på senterpannen

Se figur J7.

Fy= ± [0,133(Fz + m+g)+ 0,133(Fz + m+g)]

J.4.  BETEGNELSER

Qo= statisk loddrett kraft på hjulnivå for en fullastet godsvogn (kN)

m+= boggimasse (t)

Fz= statisk loddrett kraft på en boggi for en fullastet godsvogn (kN)

Fz = 4Qo-m+g (for 2-akslede boggier)

Fz = 6Qo-m+g (for 3-akslede boggier)

g = akselerasjon på grunn av tyngdekraft (9,8 m/s2)

Fy= tverrgående kraft (kN)

FB = bremsekrefter (kN)

g+= sporskjevhet som skal anvendes på boggiakslene ( ‰)

α = koeffisient som tilsvarer virkningen av krenging

Koeffisienten er en funksjon av frirommet 2bg

β = koeffisient som tilsvarer virkningen av støt

2bg = frirom mellom friksjonsflater (mm)

J.5.  OVERSIKT/RETNINGSLINJER

Prøvingene kan inndeles i tre grupper:

— Statiske prøvinger med ekstraordinære driftsbelastninger

Disse prøvingene kontrollerer at det ikke er noen risiko for permanent eller synlig deformasjon på boggirammen på 
grunn av overlagring av de største belastningene som kan oppstå under drift.
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— Statiske prøvinger for å simulere normale dynamiske belastninger under drift

Disse prøvingene kontrollerer at det ikke er noen risiko for tretthetssprekker på grunn av overlagring av belastninger 
under drift.

— Tretthetsprøvinger

Formålet med disse prøvingene er å fastsette boggirammens brukstid, påvise mulig skjulte svake punkter, særlig på 
steder der det ikke er mulig å feste et strekkspenningsmålere, og vurdere sikkerhetsmarginen.

Felles vilkår for prøvingsbenker

Prøvingene skal utføres ved hjelp av en prøvingsoppstilling som gjør det mulig å anvende og fordele belastningene 
nøyaktig på de samme stedene der de oppstår under drift, mens det samtidig foretas en korrekt simulering av det 
frirommet og de frihetsgradene som hører sammen med opphenget, og de komponentene som forbinder boggien med 
vognkassen.

Prøvingene kan utføres med eller uten opphenget.

Opphengets dempeinnretning skal deaktiveres for å unngå friksjon.

Boggiens konstruksjonsegenskaper skal tas i betraktning når det fastsettes hvordan belastningene og de resulterende 
reaksjonskreftene skal anvendes på boggirammen. Skissen nedenfor viser et eksempel på hvordan belastningene på 
2-akslede boggier anvendes.

Belastningene som anvendes, er nærmere beskrevet i tillegg A, B og C.

___________
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K.1  MONTERING AV KOMPONENTER

K.1.1  Allment

Før montering skal alle deler som hjulsatsen omfatter, være i samsvar med de geometriske kravene til de dokumentene 
der disse er angitt. Hjulene og akselen skal være klar til montering.

Det er tillatt å montere de delene som utgjør hjulsatsen enten ved hjelp av krymping eller påpressing. Hjulsatsens 
aksellagre skal være montert på hjulsatsen i samsvar med produsentens anvisninger.

Den statiske ubalansen for de to hjulene i hver hjulsats skal være i samme diametrale plan og på samme side av akselen.

K.1.2  Interferens mellom akselens navsete og det utborede hjulnavet

Dersom det ikke er spesifisert noen særlig interferenstilpasning, skal interferensen «j» i mm være:

— ved krymping: 0,0009 dm ≤ j ≤ 0,0015 dm

— ved påpressing: 0,0010 dm ≤ j ≤ 0,0015 dm + 0,06

der dm er gjennomsnittsdiameteren for navsetet i mm.

K.1.3 Påpressingsdiagram

Når det gjelder påpressing, sikrer en kraftforskyvningskurve at de påpressede overflatene ikke skades, og at den angitte 
interferensen er oppnådd.

Intervallet for den endelige presskraften avhenger av kraften F som er angitt i K.2.1, og den skal være som følger:

0,85 F < endelig presskraft < 1,45 F
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K.2  HJULSATSENS EGENSKAPER

K.2.1  De samlede enhetenes mekaniske motstand

Hjulsatser skal prøves for å bevise at hjulet er satt på på en korrekt måte ved hjelp av en presse med innebygd 
kraftmåleinstrument. En prøvetrykkraft F skal gradvis og ensartet kunne påføres rundt på hjulet og opprettholdes i 30 
sekunder. Med mindre annet er angitt av konstruktøren skal verdien av kraften F være:

F = 4 × 10-3dm MN

der 0,8dm<L<1,1 dm

og dm er gjennomsnittsdiameteren for navsetet (mm), og L er lengden på hjulnavet (mm).

Resultater som skal oppnås.

Det skal ikke være noen forskyvning av hjulet i forhold til akselen etter at prøvetrykkraften er påført.

K.3  DIMENSJONER OG TOLERANSER

K.3.1 Allment

Hjulsatsens dimensjoner skal være i samsvar med konstruksjonstegningene. De dimensjonelle og geometriske 
toleransene som gjelder ved montering av hjulsatsens forskjellige deler, gis i underavsnittene som følger.

Målinger skal foretas helt uten belastning på hjulsatsen.

K.3.2 De monterte hjulenes egenskaper

Figur K6
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Tabell K18

Beskrivelse Symbol Toleranse (mm)

≤120 km/t >120 m/t

Avstand mellom innvendige hjuloverflater(1)
(Avstand mellom hjulflensens innvendige sider)

a1 + 2(2)
0

Avstand mellom innsiden av hjulflensen og den flaten på 
akseltappens side som viser den tilsvarende akselkraven

c — c1 eller 
c1 — c

≤ 1

Forskjell i rulleflatediameter. d — d1 eller 
d1 — d

≤ 0,5 ≤ 0,3

Radialt avvik i rulleflate h ≤ 0,5 ≤ 0,3

Aksialt avvik på innsiden av hjulflensene(2) g ≤ 0,8 ≤ 0,5

(1) Målt 60 mm under hjulflensens øverste punkt.
(2) Toleranser kan endres for spesialkonstruerte hjulsatser.

K.3.3  Hjulets overheng

Lengdene på hjulsetet og hjulnavet skal velges slik at navet så vidt overlapper hjulsetet, særlig på akselsiden. 
Overlappingen skal være på mellom 2 og 7 mm.

K.4  KORROSJONSVERN

Hjulsatskomponentene skal beskyttes i henhold til kravene i deres konstruksjonsspesifikasjon.

Det er tillatt at de hulrommene som oppstår i hjulnavets overheng på hjulsetet, er fylt med et produkt som beskytter mot 
korrosjon.

_________
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L.1  KONSTRUKSJONSVURDERING

L.1.1  Allment

I dette kapittelet beskrives metodene for vurdering av hjulkonstruksjon med sikte på å oppfylle kravene til yteevne. Det 
er tre hovedkriterier, hvert med sitt mål, som gjelder ved vurdering av yteevnen til et hjul:

— Geometrisk:

— for å sikre kompatibilitet med sporet,

— for å sikre kompatibilitet med akselen.

— Termomekanisk:

— for å håndtere hjuldeformasjon,

— for å sikre at bremsing ikke fører til ødelagte hjul.

— Mekanisk:

— for å sikre kompatibilitet med den planlagte aksellasten,

— for å sikre at hjulene ikke svikter på grunn av tretthet.

L.1.2.  Konstruksjonsparametrer som skal vurderes

L.1.2.1  Parametrer for geometrisk kompatibilitet

Det er tre parametergrupper som er knyttet til funksjons-, monterings- eller vedlikeholdsformål.

— Funksjonsformål:

— Nominell rulleflatediameter: påvirker bufferhøyde og lasteprofil

— Hjulkransens bredde: skal passe til sporveksler og skinnekryss

— Rulleflatens konusvinkel: påvirker kjøretøyets stabilitet

— Rulleflateprofil utenfor den koniske delen av rulleflaten

— Flensens høyde, tykkelse og vinkel

— Overgang mellom flensen og den aktive delen av rulleflaten

— Hjulkransens plassering i forhold til hjulsetets plassering på akselen

— Boringsdiameterens parallellitet

— Monteringsformål:

— Boringsdiameter

— Navlengde for å sikre tilstrekkelig overheng for hjulnavnet på akselens hjulsete

— Vedlikeholdsformål:

— Rulleflatens slitegrensediameter

— Form på slitespor

— Geometri for den delen av omprofileringsmaskiner som brukes til hjulfastspenning

— Plassering av hullet for innsprøyting av olje ved demontering

— Generell form på hjulkrans for å muliggjøre ultralydmåling av restspenning for hjul med skobrems.
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L.1.2.2  Parametrer for termomekanisk kompatibilitet

Hjulene skal kunne absorbere varmeenergien som avgis ved drift. Mengden energi som utvikles, avhenger av:

— energien som oppstår ved friksjon mellom bremseklossene og rulleflaten,

— typen bremseklosser (form, dimensjoner og antall).

L.1.2.3  Parametrer for mekanisk vurdering

— Hjulsatsens største aksellast

— Driftsperiodens art

— beskrivelse av jernbanelinjene: sporets geometriske kvalitet, kurveparametrer, høyeste hastighet,...

— andelen kjøretid på de forskjellige jernbanelinjene

— Den tilbakelagte kjørelengden i hele hjulets levetid.

L.1.3  Vurdering av geometrisk kompatibilitet

Tegningen av hjulet skal være i samsvar med de kravene som er angitt i avsnittet ovenfor: Parametrer for geometrisk 
kompatibilitet.

L.1.4  Vurdering av termomekanisk kompatibilitet

L.1.4.1  Allmenn metode

Alle nye hjulkonstruksjoner skal vurderes utførlig ved hjelp av metodene som er hensiktsmessige for anvendelsen, for å 
vise at de oppfyller kravene fastsatt i dette vedlegg.

Denne vurderingen skal bestå av tre trinn. Dersom trinn 1 er bestått, er ytterligere vurdering ikke nødvendig. Dersom 
trinn 1 ikke er bestått, skal trinn 2 gjennomføres. Dersom trinn 2 er bestått, er ytterligere vurdering ikke nødvendig. På 
trinn 3 vurderes marginale feil på trinn 1 og 2. Dersom trinn 3 ikke er bestått, skal hjulet ikke anses å være i samsvar med 
kravene. For hvert trinn skal prøvinger gjennomføres på et hjul med ny hjulkrans (rulleflate med nominell diameter) og 
på et hjul med slitt hjulkrans (rulleflate med slitegrensediameter).

I hvert enkelt tilfelle skal det hjulet som velges til prøving, ha den dårligst mulige hjulkransgeometrien for termomekanisk 
reaksjon. En validert numerisk simulering skal bekrefte valget. Dersom det ikke er mulig å prøve det dårligst mulige 
hjulet, skal resultatene ekstrapoleres til det dårligst mulige hjulet ved hjelp av samme numeriske simulering.

L.1.4.2  Første trinn: Bremseprøving i prøvingsbenk

L.1.4.2.1 P r ø v i n g s m e t o d e

Kraften som skal anvendes i 45 minutter mens prøvingen pågår, skal tilsvare 1,2 Pa.

Pa = m.g.Va helling + m γ va

der:

m =  kjøretøyets masse på skinnen per hjul (kg)
g =  tyngdeakselerasjon (m/s2)
helling =  jernbanelinjens gjennomsnittlige helling (helling i ‰/1 000)
γ =  togets retardasjon (m/s2)
Va =  kjøretøyets hastighet (m/s)

Det vises til samme helling som i 4.2.4.1.2.5 St. Gothard-stigningen, én beregnet nedbremsing fra Gothard ved en 
hastighet på 80 km/t.
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L.1.4.2.2  B e s l u t n i n g s k r i t e r i e r

Tre kriterier skal være oppfylt samtidig for det nye hjulet og for det slitte hjulet.

For det nye hjulet:

1. største sideforskyvning av hjulkransen ved bremsing + 3/-1 mm

2. restspenning i hjulkransen etter avkjøling:

— σrn £ + Σr N/mm2 som et gjennomsnitt av tre målinger

— σin £ +(Σr + 50) N/mm2 for hver måling

3. største sideforskyvning av hjulkransen etter avkjøling + 1,5/-0,5 mm

Sideforskyvningen anses å være positiv når avstanden mellom baksiden av flensene øker.

For det slitte hjulet:

1. største sideforskyvning av hjulkransen ved bremsing + 3/-1mm

2. restspenning i hjulkransen etter avkjøling:

— σrw £ +(Σr + 75) N/mm2 som et gjennomsnitt av tre målinger

— σiw £ +(Σr + 100) N/mm2 for hver måling

3. største sideforskyvning av hjulkransen etter avkjøling + 1,5/-0,5mm

Verdien Σr skal bestemmes i samsvar med kravet til stålkvalitet for hjulkransen. For ER6- og ER7-kvaliteter i EN13262, 
Σr = 200 N/mm2.

For andre stålkvaliteter skal det avtales en annen verdi for Σr.

L.1.4.3  Annet trinn: Hjulbruddprøving i prøvingsbenk

L.1.4.3.1  A l l m e n t

Dette andre trinnet skal gjennomføres dersom restspenningen som ble målt i det første trinnet, ligger over 
beslutningskriteriene.

L.1.4.3.2  M e t o d e  v e d  h j u l b r u d d p r ø v i n g  i  p r ø v i n g s b e n k

Prøvingsmetoden ved hjulbruddprøving i prøvingsbenk skal være i samsvar med vedlegg A.3 i EN13979-1.

L.1.4.3.3  B e s l u t n i n g s k r i t e r i e r

Hjulet som prøves, skal være uten brudd.

L.1.4.4  Tredje trinn: Bremseprøving i felt

L.1.4.4.1  A l l m e n t

Det tredje trinnet skal gjennomføres dersom et av resultatene i første trinn ligger over et beslutningskriterium, og dersom 
hjulet ikke ble kassert etter annet trinn.

L.1.4.4.2  P r ø v i n g s m e t o d e

Kraften som skal anvendes i denne prøvingen, skal være som angitt i trinn 1 i denne vurderingen.

L.1.4.4.3  B e s l u t n i n g s k r i t e r i e r

Tre kriterier skal være oppfylt samtidig for det nye hjulet og for det slitte hjulet.
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For det nye hjulet:

1. største sideforskyvning av hjulkransen ved bremsing + 3/-1mm

2. restspenning i hjulkransen etter avkjøling:

— σrn £ +(Σr - 50) N/mm2 som et gjennomsnitt av tre målinger

— σin £ +Σr N/mm2 for hver måling

3. største sideforskyvning av hjulkransen etter avkjøling + 1,5/-0,5mm.

For det slitte hjulet:

1. største sideforskyvning av hjulkransen ved bremsing + 3/-1mm

2. restspenning i hjulkransen etter avkjøling:

— σrw £ +Σr N/mm2 som et gjennomsnitt av tre målinger

— σiw £ +(Σr + 50) N/mm2 for hver måling

3. største sideforskyvning av hjulkransen etter avkjøling + 1,5/-0,5mm.

Verdien av Σr skal bestemmes i samsvar med kravet til stålkvalitet for hjulkransen.

For ER6- og ER7-kvaliteter i EN13262, Σr = 200 N/mm2.

For andre stålkvaliteter skal det avtales en annen verdi for Σr.

L.1.5  Vurdering av mekanisk kompatibilitet

L.1.5.1  Allmenn metode

Denne vurderingen skal bestå av to trinn. Dersom trinn 1 er bestått, er ytterligere vurdering ikke nødvendig. Dersom 
trinn 1 ikke er bestått, skal trinn 2 gjennomføres. Dersom trinn 2 ikke er bestått, skal hjulet ikke anses å være i samsvar 
med kravene. Formålet med denne vurderingen er å kontrollere at det ikke oppstår tretthetsbrudd i hjulskiven i løpet av 
hele hjulets levetid.

Den dårligst mulige hjulgeometrien skal vurderes med hensyn til mekanisk reaksjon. Dersom hjulet i prøvingsbenken 
ikke er det dårligst mulige, skal prøvingsparametrene ekstrapoleres til det dårligst mulige hjulet ved hjelp av en validert 
numerisk simulering.

L.1.5.2  Første trinn: Beregning

L.1.5.2.1  P å f ø r t  k r a f t

Kreftene som skal anvendes, skal bruke kraften P som grunnlag.

P er halvparten av den loddrette kraften per hjulsats på skinner.

Tre belastningstilfeller skal vurderes (se fig. L1):

— Tilfelle 1: rett spor

Fz = 1,25 P

Fy1 = 0

— Tilfelle 2: fulle kurver

Fz = 1,25 P

Fy2 = 0,6 P for ikke-styrende hjulsatser

Fy2 = 0,7 P for styrende hjulsatser
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— Tilfelle 3: passering av sporveksler og skinnekryss

Fz = 1,25 P

For ikke-styrende hjulsatser

Fy2 = 0,36 P Fy3 = 0,6

For styrende hjulsatser

Fy2 = 0,42 P Fy3 = 0,6

Figur L1

L.1.5.2.2  Beregningsmetode

Et validert analyseprogram ifølge elementmetoden skal brukes til å beregne spenningene i hjulet.

L.1.5.2.3  B e s l u t n i n g s k r i t e r i e r

Størrelsen på de dynamiske spenningene Δσ skal være lavere enn de tillatte spenningene på alle punkter på hjulskiven.

Tillatt størrelse på dynamiske spenninger, A, er som følger:

— for hjul med maskinbearbeidet hjulskive, A= 360 N/mm2

— for hjul med ikke-maskinbearbeidet hjulskive, A= 290 N/mm2

L.1.5.3  Annet trinn: Prøving i prøvingsbenk

L.1.5.3.1  A l l m e n t

Dette andre trinnet skal gjennomføres dersom resultatet av det første trinnet ligger over et beslutningskriterium.

L.1.5.3.2  D e f i n i s j o n e r  a v  b e l a s t n i n g  i  p r ø v i n g s b e n k  o g  p r ø v i n g s m e t o d e

Disse skal avtales mellom konstruktøren av hjulet og det meldte organet.

L.1.5.3.3  B e s l u t n i n g s k r i t e r i e r

Fire hjul skal prøves.

Etter prøvingen skal det ikke forekomme tretthetsbrudd ≥1mm.
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L.2  PRODUKTVURDERING

L.2.1 Mekaniske egenskaper knyttet til slitasje

L.2.1.1  Strekkprøvingsegenskaper

Egenskapene for hjulkrans og hjulskive skal være som oppført i tabell L1.

Tabell L1

Stålkvalitet

Hjulkrans Hjulskive

ReH(N/mm2) (1) Rm (N/mm2) A5 %
Rm reduksjon≥ (N/

mm2) (2) A5 %

ER6 ≥ 500 780/900 ≥ 15 ≥ 100 ≥ 16

ER7 ≥ 520 820/940 ≥ 14 ≥ 110 ≥ 16

ER8 ≥ 540 860/980 ≥ 13 ≥ 120 ≥ 16

(1)  Dersom det ikke finnes noen tydelig strekkgrense, skal Rp0,2-grensen bestemmes.
(2)  Reduksjon av strekkfasthet sammenlignet med strekkfasthet for hjulkransen på samme hjul.

Prøvetakingspunktene er angitt i figur L2.

Figur L2

Figur L2 — prøvetakingspunkter



22.10.2015 Nr. 64/677EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

L.2.1.2  Hjulkransens hardhetsegenskaper

Minsteverdiene for Brinell-hardhet i hele hjulkransens slitesone skal være ≥ verdiene i tabell L3 ved hver avlesing. 
Disse verdiene skal oppnås opp til en største dybde på 35 mm under den nominelle rulleflaten, selv om slitasjedybden 
er større enn 35 mm.

Hardhetsverdiene i overgangen mellom hjulkrans og hjulskive skal være minst 10 punkter lavere enn slitegrenseverdiene.

Tabell L3

Stålkvalitet Minsteverdi for Brinell-hardhet

ER6 225

ER7 235

ER8 245

L.2.1.3  Varmebehandlingens ensartethet

Hardhetsverdiene som måles på hjulkransen, skal ligge innenfor et område på 30 HB.

L.2.2  Mekaniske egenskaper knyttet til sikkerhet

L.2.2.1  Slagprøvingsegenskaper

Det skal gjennomføres to omganger med slagprøvinger, én med prøvelegemer ved + 20 °C og en annen med prøvelegemer 
ved - 20 °C. I hver prøvingsomgang skal tre prøvelegemer prøves (merket som prøvelegeme 3 i figur L2). I tabell 4 
angis verdiene som skal oppnås. Prøvelegemene til slagprøvingen skal merkes slik at det er mulig å identifisere de 
langsgående flatene som er parallelle med tverrsnitt A-A. Prøvelegemene skal klargjøres i samsvar med EN 10045-1. 
Akselen nederst i kjervet skal være parallell med tverrsnitt A-A i figur L1. Ved + 20 °C skal det brukes U-formede 
prøvelegemer. Ved - 20 °C skal det brukes V-formede prøvelegemer.

Tabell L4

Stålkvalitet KU (i joule) ved + 20 ºC KV (i joule) ved - 20 ºC

Gjennomsnitt Minsteverdi Gjennomsnitt Minsteverdi

ER6 17 12 12 8

ER7 17 12 10 7

ER8 17 12 10 5

L.2.2.2  Hjulkransens seighetsegenskaper

Denne egenskapen er det bare nødvendig å kontrollere på hjul med skobrems (driftsbrems eller parkeringsbrems). I 
tabell L6 angis minsteverdiene som skal oppnås.

Tabell L6

Stålkvalitet Gjennomsnitt (for 6 prøvelegemer) Minsteverdi for enkeltprøvelegeme

N/mm2√m N/mm2√m

ER6 100 80

ER7 80 70

ER8 70 60
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L.2.3  Materialrenhet

L.2.3.1  Mikrografisk	renhet

Materialrenhet skal måles ved hjelp av mikrografisk undersøkelse (ISO 4967 metode A). Stedet prøvene skal tas fra, er 
vist i figur L3.

Figur L.3

Verdiene som skal oppnås, er angitt i tabell L6.

Tabell L6

Type inneslutning Tykk serie (høyst) Tynn serie (høyst)

A (Sulfider) 1,5 2

B (Aluminater) 1,5 2

C (Silikater) 1,5 2

D (Globulære oksider) 1,5 2

B + C + D 3 4

L.2.3.2  Intern integritet

Den interne integriteten for alle hjulene skal bestemmes ved hjelp av en automatisk ultralydundersøkelse. Standardfeil 
er flatbunnede hull med forskjellige diametrer.

Hjulkransen skal ikke ha indre feil som gir ekkostørrelser som er høyere enn eller lik de verdiene som er oppnådd for en 
standardfeil ved samme dybde. Diameteren for denne standardfeilen er 3 mm.

Returekkoet skal ikke svekkes mer enn 4 dB ved aksial undersøkelse.

L.2.4  Overflateegenskaper

L.2.4.1  Egenskaper som skal oppnås

Avhengig av bruken kan hjul være helt eller delvis maskinbearbeidet. Overflaten skal ikke ha andre merker enn dem 
som er fastsatt her.

De delene som ikke er maskinbearbeidet, skal være sandblåst til Ra < 25 μm og perfekt behandlet med myk overgang 
til de maskinbearbeidede områdene.

Den gjennomsnittlige overflateruheten (Ra) for hjul som er «ferdige» eller «klare til montering», er angitt i tabell L8.
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Tabell L8

Hjuldel Leveringsstatus Ruhet Ra (μm)

Boring Ferdig ≤12,5

Klar til montering(1) 0,8-3,2

Hjulskive og nav Ferdig(2) ≤12,5

Hjulkransens rulleflate Ferdig ≤12,5(3)

Hjulkransens sider Ferdig ≤12,5(3)

(1)  Dersom hjulet skal monteres på en hul aksel, kan det kreves andre verdier til bruk ved ultralydundersøkelse under drift.
(2)  Dersom det er angitt, trenger denne delen av hjulet ikke å være maskinbearbeidet, forutsatt at toleransene angitt i denne tabellen 

oppnås.
(3)  ≤ 6,3 dersom det kreves for en standardfeil på 2 mm.

L.2.5  Overflateintegritet

Integriteten til hjulskivens overflate skal bekreftes ved en magnetisk partikkelprøving eller en alternativ prosess med 
minst tilsvarende følsomhet. Grensefeilen skal være 2 mm når det gjelder en maskinbearbeidet hjulskive.

L.2.6  Geometriske toleranser

Hjulenes geometri og dimensjoner skal angis på en tegning. De geometriske toleransene skal være i samsvar med 
verdiene i tabell L9. Symbolene som brukes, er vist i figur L4.
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Figur L4

Symboler
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Tabell L9

Toleranser (mm)

Betegnelse Symboler (se figur L4) Verdier

Dimensjoner Geometrisk(1) Ikke maskin-
bearbeidet

Maskin -
bearbeidet

H
ju

l k
ra

ns

Utvendig diameter a 0/+4

Innvendig diameter (ytre) b1 0/-4

Innvendig diameter (indre) b2 0/-6 0/-4

Bredde d ± 1

Rulleflateprofil(3) v ≤ 0,5

Rulleflatens rundhet s ≤ 0,2

Samlet ubalanse i aksial retning t ≤ 0,3

Chuckens samlede ubalanse i radiell retning j ≤ 0,2

N
av

Sporets utvendige diameter (dvs. slitegrense) w 0/+2

Utvendig diameter (ytre) f1 0/+10 0/+5

Utvendig diameter (indre) t2 0/+10 0/+5

Boringens innvendige diameter:

«ferdig» g1 0/-2

«klar til montering» g2 Se vedlegg K eller i samsvar 
med tegningen

Den innvendige diameterens sylindrisitet for 
boringen:

«ferdig» x1 ≤ 0,2

«klar til montering» x2 ≤ 0,02(2)

Lengde h 0/+2

Overheng nav til hjul r 0/+2

Samlet ubalanse i boringsdiameter:

«ferdig» q1 ≤ 0,2

«klar til montering» q2 ≤ 0,1

H
ju

l s
ki

ve

Plassering av hjulskiven ved koplingen til 
hjulkransen og navet

k ≤ 8 ≤ 8

Tykkelse ved koplingen til hjulkransen m +8/0 +5/0

Tykkelse ved koplingen til navet n +10/0 +5/0

(1) Se ISO 1101.
(2) Eventuell lett konisitet innenfor den tillatte toleransen skal være slik at den «største» diameteren er ved akselinngangsenden av 

boringen ved montering.
(3) Fra flensens øvre del helt til den ytre fasen.
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L.2.7  Statisk ubalanse

Den største statiske ubalansen for et ferdig, leveringsklart hjul er angitt i tabell L10.

Måleinstrumenter og -metoder skal fastsettes av kunden og leverandøren.

Tabell L10

For kjøretøyer med en hastighet på ν km/t Statisk ubalanse  
g . m Symbol

ν ≤ 120 ≤ 125 E3

120 < ν ≤ 200 ≤ 75 E2

L.2.8  Korrosjonsvern

Korrosjonsvern skal utføres i samsvar med hjulkonstruktørens spesifikasjon.

____________
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VEDLEGG M

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Aksel

M.1.  KONSTRUKSJONSVURDERING

M.1.1.  Allment

Hovedfasene for definisjon av en aksel er som følger:

a)  Identifikasjon av kreftene som skal tas i betraktning, og beregning av momentene i akselens forskjellige deler.

b)  Valg av diameter på akselkropp og akseltapper. På grunnlag av de valgte diametrene beregnes diametrene for de 
andre delene.

c)  De valgte alternativene skal kontrolleres ved hjelp av:

— spenningsberegning for hver del,

— sammenligning av spenningene med de største tillatte spenningene.

De tillatte spenningene bestemmes hovedsakelig av:

— stålkvaliteten,

— om akselen er massiv eller hul.

M.1.2.  Identifikasjon av krefter og beregning av momenter.

To typer krefter skal vurderes:

— masse i bevegelse,

— bremsekraft.

M.1.3.  Geometriske toleranser og dimensjonstoleranser

M.1.3.1.  Valg av diameter på akseltapper og akselkropp.

Ved valg av diameter på akseltapper og akselkropp skal det først vises til eksisterende størrelser på tilknyttede deler, 
f.eks. lagre.

Valg av diameter skal kontrolleres ved å sammenligne de beregnede spenningene med de største tillatte spenningene. 
Et svært grunt spor (0,1-0,2 mm) skal være laget, slik at enden på den indre lagerringen ikke får en kjerveffekt på 
akseltappen.

M.1.3.2.  Valg av diameter på de forskjellige setene ut fra diameteren på akselkroppen eller akseltappene.

M.1.3.2.1. O v e r f l a t e  p å  s t ø t t e l a g e r

Med henblikk på standardisering der det er mulig, skal diameteren på støttelagerets overflate være 30 mm større enn 
diameteren på akseltappen. Overgangen mellom akseltappen og støttelagerets overflate skal være i samsvar med 
figur M3 (detalj V).

M.1.3.2.2. O v e r g a n g  m e l l o m  s t ø t t e l a g e r e t s  o v e r f l a t e  o g  h j u l s e t e t

Med henblikk på standardisering der det er mulig, skal denne overgangen ha bare én radius på 25 mm.

Dersom denne verdien ikke kan oppnås, skal den høyeste mulige verdien velges for å redusere spenningskonsentrasjonen 
på dette stedet mest mulig.
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M.1.3.2.3. H j u l s e t e

Forholdet mellom hjulsetets og akselkroppens diameter skal være minst 1,12 ved hjulsetets slitasjegrense. Det anbefales 
at forholdet er minst 1,15 for en aksel i ny stand.

Overgangen mellom disse to områdene skal utformes på en slik måte at spenningskonsentrasjonen holdes på et lavest 
mulig nivå.

For å få lavest verdi for spenningskonsentrasjonsfaktoren ved overgangen mellom akselkropp og hjulsete skal verdien 
for den største radien på akselkroppens side være minst 75 mm.

M.1.4. Største tillatte spenninger

De største tillatte spenningene skal beregnes ut fra:

— tretthetsgrensen ved rotasjonsbøyning for akselens forskjellige områder,

— verdien av en sikkerhetsfaktor «S» som avhenger av stålkvaliteten.

M.1.4.1.   Stålkvalitet EA1N

Følgende verdier skal brukes:

— For en massiv aksel:

— 200 N/mm2 uten påpressing.

— 120 N/mm2 med påpressing.

— For en hul aksel:

— 200 N/mm2 uten påpressing.

— 110 N/mm2 med påpressing (unntatt akseltapp).

— 94 N/mm2 med påpressing på akseltappen.

— 80 N/mm2 for boringens overflate.

For massive og hule aksler er verdien 1,2 for sikkerhetskoeffisienten «S», som tretthetsgrensene skal deles med for å få 
de største tillatte spenningene.

For hule aksler får disse tillatte spenningene anvendelse dersom forholdet mellom akseltappens diameter og 
boringsdiameteren er < 3, eller forholdet mellom hjulsetets diameter og boringsdiameteren er < 4.

M.1.4.2. Andre stålkvaliteter enn EA1N

Tretthetsgrensen skal bestemmes for følgende områder av akselen:

— akselkroppens overflate,

— lageroverflaten med samme fastspenningsforhold ved hjulsetene.

Når det gjelder en hul aksel, skal tretthetsgrensen også bestemmes for lageroverflaten med et likeverdig pressforhold 
mellom lager og aksel.

— boringens overflate.

Verdien for sikkerhetsfaktoren «S» skal bestemmes med hensyn til stålkvalitetens følsomhet for kjerveffekten.
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M.2.  PRODUKTVURDERING

M.2.1. Mekaniske egenskaper:

M.2.1.1.  Strekkprøvingsegenskaper

Verdiene som skal oppnås ved halve radien for massive aksler og midt mellom den utvendige og innvendige overflaten 
av hule aksler, er angitt i tabell M1.

Tabell M1

ReH (N/mm2)(1) Rm (N/mm2) A5 %

≥ 320 ≥ 550 ≥ 22

(1) Dersom det ikke finnes noen tydelig strekkgrense, skal Rp0,2-grensen bestemmes.

M.2.1.2. Slagprøvingsegenskaper

Slagprøvingsegenskapene skal bestemmes ved 20 °C i lengderetning og tverrgående retning. Det skal tas tre 
prøvelegemer som ligger inntil hverandre, fra hver prøvingsdel. Prøvelegemene skal tas fra de stedene som er angitt i 
figur M1. Verdiene som skal oppnås ved halve radien for massive aksler og midt mellom den utvendige og innvendige 
overflaten av hule aksler, er angitt i tabell M1.

Ingen enkeltverdier skal være lavere enn 70 % av verdiene i tabell M2.

Figur M1

Tabell M2

KU i lengderetning (J) KU i tverrgående retning (J)

≥ 30 ≥ 20
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M.2.2.  Mikrostrukturegenskaper

Mikrostrukturen skal være av ferritt og perlitt. Kornstørrelsen skal ikke overstige verdiene som er angitt i 
referansediagrammet for type V i ISO 643.

M.2.3.  Materialets mikrografiske renhet

Materialrenhet skal måles ved hjelp av mikrografisk undersøkelse (ISO 4967 metode A). Stedet som prøvene skal tas fra, 
er vist i figur M2. De høyeste verdiene av inneslutninger for tykke serier som er tillatt, er angitt i tabell M3.

Tabell M3

Type inneslutning Tykk serie (høyst)

A (sulfider) 1,5

B (aluminater) 1,5

C (silikater) 1,5

D (globulære oksider) 1,5

B + C + D 3

Figur M2

M.2.4.  Intern integritet

Den interne integriteten skal bestemmes ved hjelp av ultralydundersøkelse.

Aksler skal ikke ha indre feil som gir ekkostørrelser som er høyere enn eller lik de verdiene som er oppnådd for en 
standardfeil ved samme dybde. Ved denne prøvingen skal en standardfeil være et flatbunnet hull med en diameter på 
3 mm.

Returekkoet skal ikke svekkes mer enn 4 dB på grunn av inneslutninger eller indre feil.

M.2.5.  Gjennomtrengelighet for ultralyd

Aksler skal være gjennomtrengelige for ultralyd. Dette skal kontrolleres ved hjelp av en registrert ultralydprøving av 
hver aksel.
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Ekkoet som oppnås fra akslene under prøvingen, skal ha en amplitude som er minst 50 % av full skjermhøyde, etter 
forutgående kalibrering av apparatet på en standardkile. Høyden på bakgrunnsstøynivået skal være lavere enn 10 % av 
full skjermhøyde.

M.2.6.  Overflateegenskaper

M.2.6.1.  Overflatebehandling

Akseloverflaten skal ikke ha andre merker enn merkene på de punktene som er fastsatt i dette vedlegg.

Tillatt overflateruhet (Ra) for deler som er ferdige eller klare til montering, er angitt i tabell M4. Symbolene er som vist 
i figur M3.

Tabell M4

Betegnelse Symbol
Overflateruhet(1) Ra (μm)

Grovbearbeidet Ferdig eller klar til montering

Akselende

Akselende og fas a — 6,3

Akselsentrum (massiv og hul 
aksel)

Se detalj R1 og R2 — 3,2

Akseltapp

Akseltappdiameter b 12,5 0,8

Avspenningsspor c (detalj V) 0,8

Krage

Kragediameter

d 12,5 1,6

Hjulsete

Hjulsetediameter

e 12,5 0,8/1,6(3)

Innføringskon f (detalj U) 1,6

Akselkropp

Indre overgangsradier til hjulsete g (detalj T) — 1,6

Akselkroppens diameter l 3,2(2)

Bremseskivesetets diameter h 12,5 0,8/1,6(3)

Lagersetets og tetningssetets 
diameter

j 12,5 0,8

Overgangsradier mellom to seter k (detalj S) 1,6

Boring

Diameter

m

(detalj R1)

3,2

(1) For gamle akseltyper med glidelagertapper finnes kravene i de standardene som gjelder disse produktene.
(2) 6,3 kan avtales dersom både tretthetsgrensene F1 eller F2 som er definert i 5.5.2.1.4, og følsomheten som kreves for ultralydkontroll 

under drift, er oppnådd.
(3) Ved ikke-destruktiv undersøkelse av aksler under drift kan det kreves lavere verdier for overflatebehandling.
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Figur M3

Ruhetssymboler
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M.2.6.2.  Overflateintegritet

Overflateintegriteten skal bestemmes ved hjelp av en magnetisk partikkelprøving av alle akslenes utvendige overflater 
og dessuten, når det gjelder hule aksler, en ultralydundersøkelse eller en tilsvarende metode for boringens overflate. På 
akselens utvendige overflate er tverrgående feil ikke tillatt.

M.2.6.3.  Geometriske toleranser og dimensjonstoleranser

De påkrevde geometriske toleransene er angitt i tabell M5. De symbolene som er brukt, er vist i figur M4.

De påkrevde dimensjonstoleransene er angitt i tabell M6. De symbolene som er brukt, er vist i figur M5.

Tabell M5

Betegnelse Symbol

Geometriske toleranser(1)(2) (mm)

Grov-
bearbeidet

Ferdig eller klar til 
montering

Akseltapp og krage

Akseltappens sylindrisitet n 0,015

Kragens loddrette sides ubalanse i forhold til referansen 
Y-Z

o1 0,03

Kragens ubalanse i forhold til referansen Y-Z o2 0,03

Hjulsete

Ubalanse i forhold til referansen Y-Z p 1,5 0,03

Sylindrisitet 0,1 0,015

Akselkropp

Ubalanse i forhold til referansen Y-Z t 0,5

Boring

Konsentrisitet i forhold til referansen Y-Z u 0,5

Hull til festing av akselendedeksel

Konsentrisitet i forhold til referansen Y-Z v 0,5

Maskinbearbeidet sentrums ubalanse i forhold til 
referansen Y-Z (detalj R1/R2)

w1

w2

0,02

0,03

(1) For parametrer som det ikke er angitt noen toleranse for i denne tabellen, gjelder de generelle toleransene i EN 22768-2.
(2) For gamle akseltyper med glidelagertapper finnes kravene i de standardene som gjelder disse produktene.
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Figur M4

Geometriske symboler
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Tabell M6

Betegnelse Symbol
Dimensjonstoleranser(1)(mm)

Klar til montering

Lengdemål

Aksellengde(2) A ± 1

Hjulsetelengde (medregnet krage) B 0/-0,5

Lengde mellom krager (mellom referanseplan) C ± 0,5(5)

Lengde på akseltappens lagersete D

Kragelengde E +1/0

Akseltappsporets dybde Se detalj V

Akseltappsporets lengde G detalj V(3)

Diametrer

Akseltappdiameter H (3)

Hjulsetediameter I

Kragediameter N(3) (3)

Akselkroppdiameter P +2/0

Størrelse på andre deler av aksler

Akslenes maskinbearbeidede midtre del

Massive aksler Se detalj R2(4)

Hule aksler Se detalj R1(4)

Hull til festing av akselendedeksel Se detalj R1(4)

Boringskonsentrisitet 0,5

Boringsdybde +2/0

Gjengedybde +2/0

Variasjon mellom boring og gjenge ≥10

Innføringskon

Hjulsetets koniske lengde K (detalj U)(3) 0/-3

Hjulsetets koniske dybde L (detalj U)(3) 0,1

Boringsdiameter O (detalj R1) 1

Overgangsradier – hjulsete/akselkropp Se detalj T(3)

(1) For parametrer som det ikke er angitt noen toleranse for i denne tabellen, gjelder de generelle toleransene i EN 22768-2.
(2) Legg merke til det faktum at samsvar med toleranser for hele lengden A ikke skal medføre at alle enkelttoleranser kan anvendes 

kumulativt for de enkelte dimensjonene.
(3) I samsvar med kravene i tegningen eller dokumentene som er vedlagt ordren.
(4) Annen geometri kan foreslås og defineres i ordren.
(5) Andre verdier kan avtales ved særlige anvendelser.
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Figur M5

Dimensjonssymboler
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M.2.7  Endelig korrosjonsvern

M.2.7.1  Allment

Alle utsatte akseloverflater skal beskyttes som angitt i hjulsatsens konstruksjonsspesifikasjon.

M.2.7.2.  Motstand mot bestemte korroderende produkter

Beskyttelsessystemer som anvendes på utsatte akseloverflater, skal ta hensyn til miljøfaktorer, korroderende materialer, 
kjøretøyets last, mekanisk skade osv.

_____________
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VEDLEGG N

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Tillatte spenninger for metoder for statisk prøving

N.1  METODER FOR STATISK PRØVING

N.1.1  Grenseverdier for statisk prøving av tretthetsstyrke

Definisjon av kjervtilfellene

De grenseverdiene for spenning som skal brukes til prøving av godsvognkarosserier er angitt for tre ståltyper med en 
minste strekkfasthet på 370, 420 og 570 MPa og for fem kjervtilfeller som generelt kan defineres som følger:

— Tilfelle A: basismetall

— Tilfelle B: buttsveis

— Tilfelle C: buttsveis med treghetsendring

— Tilfelle D: kilsveis

— Tilfelle E: projeksjonssveis

Disse fem kjervtilfellene omfatter ikke alle strukturvariasjoner, og i praksis er det nødvendig å velge det best egnede 
kjervtilfellet for hvert sveiseområde som prøves.

For å forenkle og standardisere disse valgene gir skissene i tabell Nx praktiske eksempler på sveiseskjøter som 
forekommer ofte i vognkarosserier og i boggirammer.

Fig. N1

Tilfelle Skisse Beskrivelse Bemerkninger

A Uten sveis Uten sveis

Maskinbearbeidet buttsveis Maskinbearbeidet buttsveis

B Buttsveis Buttsveis

Buttsveis med fasing

B Maskinbearbeidet og 
sveiset skjøt

C Hjørneskjøt med 
hjørneplate

Buttsveis mellom deler 
med en vinkel i forhold til 
hverandre
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Tilfelle Skisse Beskrivelse Bemerkninger

C Skråskjøt

D Hjørneskjøt Buttsveis ved 90 °

D Forsterket plate Overlappskjøt

D Buttsveiset overlappskjøt

D Hjørneskjøt Kilsveiser

D Skjøt mellom rør og rett 
stykke

D Skjøt mellom plate og rør

D Skjøt mellom plate og 
hjulskive

E Sveiset sikringstapp

Sveiset sikringsbolt
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Tabell N.1

2σAlim [N/mm2] Σmlim (N/mm2) σmaxlim (N/mm2)

Stål(1)
K = 0,3 K = 0,3

370 420 520 370 420 520 370 420 520

Kjervtil-
felle

A 110 118 166 183 197 277 238 258 360

B 90 90 90 150 150 150 195 195 195

C 80 80 80 133 133 133 173 173 173

D 66 66 66 110 110 110 143 143 143

E 54 54 54 90 90 90 117 117 117

(1) Karakteristisk strekkfasthet Rm i henhold til materialstandard.
(2) Spenningen bestemmes av elastisitetsgrensen Rp eller Rp’.
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VEDLEGG O

MILJØFORHOLD

TRIV-krav

Konstruksjonsnivå for temperaturklasse TRIV

I denne tabellen angis temperaturområder for deler som brukes på samtrafikkgodsvogner som er i drift før iverksettingen 
av denne TSI-en.

Del Spesifikasjon

Buffere med slaglengde på 105 mm I temperaturområdet fra -25 °C til +50 °C skal de tekniske 
verdiene ikke avvike mer enn 20 % fra verdien ved 
«romtemperatur»

Buffere med slaglengde på 130 og 150 mm I temperaturområdet fra -25 °C til +50 °C skal de tekniske 
verdiene ikke avvike mer enn 20 % fra verdien ved 
«romtemperatur»

Bremser –
Forskrifter for konstruksjon av forskjellige typer 
bremseanlegg – enkle trykkbeholdere av stål, ikke 
oppvarmede, til trykkluftbremseanlegg og pneumatisk 
hjelpeutstyr til rullende jernbanemateriell

Temperaturområde for trykkbeholdere:

-40 °C til +100 °C

Bremser –
Forskrifter om framstilling av forskjellige bremsedeler: 
Avsporingsdetektorer for godsvogner

Temperaturområde fra -40 °C til +70 °C

Dimensjoner for slangetilkoplinger (bremseslanger) 
og elektriske kabler, typer pneumatiske og elektriske 
koplinger og plassering av disse på gods- og 
passasjervogner utstyrt med automatiske koplinger fra 
UIC og OSJD-medlemsjernbaner.

Temperaturområde fra -40 °C til +70 °C

Teknisk spesifikasjon for den offisielle prøvingen og 
leveringen av smørefett til smøring av jernbanevognenes 
akselboks med rullelager.

Minstetemperatur ved prøving: -20 °C
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VEDLEGG P

BREMSEVIRKNING

Vurdering av samtrafikkomponenter

P.1.  KONSTRUKSJONSVURDERING

Listene nedenfor inneholder konstruksjoner av bremseanlegg og bremsekomponenter som på offentliggjøringstidspunktet 
allerede anses å oppfylle kravene i denne TSI-en for noen bruksområder. Denne listen finnes i vedlegg FF.

P.1.1. Styreventil

Åpent punkt

Prøvingsmetoden for vurdering av produktkonstruksjonen som skal brukes til samtrafikkomponenten styreventil, skal 
være i samsvar med denne TSI-en.

P.1.2 Lastvekselventil for variabel belastning og automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

Åpent punkt

P.1.2.1.  Lastvekselventil for variabel belastning

Konstruksjonsvurderingen av samtrafikkomponenten lastvekselventil for variabel belastning er beskrevet her, mens 
spesifikasjonen er beskrevet i TSI 4.2.4.1.2.2 Bremsekraft og 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel, og funksjonene er beskrevet i 
vedlegg I avsnitt I.2.1.

Lastvekselventilen skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder følgende funksjoner, ved driftstemperaturer fra -25 
til +45 °C:

— aktiverings- og løsetider for hele belastningsområdet i samsvar med avsnitt 4.2.4.1.2.2 i denne TSI-en,

— gradvis aktivering og løsing av bremsene (minst 5 trinn),

— variasjoner i utgangstrykk ved variasjon i lastsignal,

— reaksjonstid ved endring av variasjon i lastsignal. Endring innen ett minutt,

— ingen lekkasje ved driftstemperaturer fra -25 til +45 °C.

Prøvingsresultatene ved temperaturer fra -25 til +45 °C skal ikke påvirke driften av kjøretøyet eller toget.

Lastvekselventilen skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder ovennevnte funksjoner, ved ekstreme driftstemperaturer 
fra -40 til -25 °C og fra +45 til +70 °C. Prøvingsresultatene kan variere i forhold til resultatene fra -25 °C til +45 °C ved 
disse ekstreme temperaturene, men skal ikke påvirke muligheten til å kjøre toget.

Vurderingen av lastvekselventilen for variabel belastning i anlegget skal foretas når den er montert i et bremseanlegg 
som har en styreventil som er en samtrafikkomponent.

Følgende prøvinger skal foretas på en enkelt, tilfeldig utvalgt godsvogn som er utstyrt med minst én lastvekselventil for 
variabel belastning. Endringen i belastningen skal være både stigende og fallende innenfor hele belastningsområdet, og 
kjøretøyet skal flyttes før neste omgang med målinger etter en belastningsendring:

— kontroll av bremseprosentene ved kjøring i 120 km/t. En gradvis fallende bremseprosent fra 100 % til 90 % er tillatt 
for godsvogner med klossbremser ved økning fra 18 til 20 tonn aksellast i henhold til denne TSI-en,

— kontroll av bremseprosentene ved kjøring i 100 km/t. En gradvis fallende bremseprosent fra 100 % til 65 % er tillatt 
for godsvogner etter hvert som belastningen øker fra 65 % av vognenes høyeste tillatte vekt (14,5 tonn aksellast 
for en godsvogn som er konstruert for 22,5 tonn aksellast) til den høyeste vekten i henhold til denne TSI-en. 
Bremsemassen for godsvogner som er utstyrt med klossbremser i støpejern, skal ikke overstige 18 tonn i henhold 
til de gjeldende internasjonale tekniske reglene som omfatter alle medlemsstatene,
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— aktiverings- og løsetider for hele belastningsområdet,

— gradvis aktivering og løsing av bremsene (minst 5 trinn),

— variasjoner i utgangstrykk ved variasjon i lastsignal,

— reaksjonstid ved endring av variasjon i lastsignal,

— slag og kortvarige belastningsvariasjoner som ikke påvirker lastjusteringen,

— lekkasje.

Driftsprøving skal foretas for å kontrollere:

— at utstyret ikke påvirkes av tilfeldige belastningsvariasjoner som følge av at kjøretøyet er i bevegelse,

— bremseprosentene med (i) tom vogn, (ii) halv last, (iii) last som tilsvarer en bremseprosent på 100, og (iv) full last. 
Bremseprosenten skal ikke overstige 130 % uavhengig av lastverdi, og skal ikke overstige 105 % for godsvogner 
med klossbremser som kjører i 120 km/t med full last.

P.1.2.2.  Lastvekselventil for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

Konstruksjonsvurderingen av samtrafikkomponenten lastvekselventil for automatisk omstilling mellom tom/lastet 
tilstand er beskrevet her, mens spesifikasjonen er beskrevet i TSI 4.2.4.1.2.2 Bremsekraft og 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel, 
og funksjonene er beskrevet i vedlegg I avsnitt I.2.2.Lastvekselventilen skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder 
følgende funksjoner, ved driftstemperaturer fra -25 til +45 °C:

— aktiverings- og løsetider for hele belastningsområdet,

— gradvis aktivering og løsing av bremsene (minst 5 trinn),

— variasjoner i utgangstrykk ved variasjon i lastsignal,

— reaksjonstid ved endring av variasjon i lastsignal,

— ingen lekkasje ved driftstemperaturer fra -25 til +45 °C.

Prøvingsresultatene ved temperaturer fra -25 til +45 °C skal ikke påvirke driften av toget.

Lastvekselventilen skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder ovennevnte funksjoner, ved ekstreme driftstemperaturer 
fra -40 til -25 °C og fra +45 til +70 °C. Prøvingsresultatene kan variere i forhold til resultatene fra -25 °C til +45 °C ved 
disse ekstreme temperaturene, men skal ikke påvirke muligheten til å kjøre toget.

Vurderingen av lastvekselventilen for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand i anlegget skal foretas når den 
er montert i et bremseanlegg som har en styreventil som er en samtrafikkomponent. Prøvingene skal foretas på en 
enkelt godsvogn som er utstyrt med minst én lastvekselventil for automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand. 
Prøvingene skal gjennomføres i tom og lastet tilstand. Kjøretøyet vil gradvis bli lastet og tømt for å fastslå om den 
automatiske omstilleren skifter fra «lastet» til «tom», stigende og fallende, innenfor overgangsvektområdet på ± 5 %. 
Når utstyret er konstruert for å fungere med varierende belastning med utstyret for omstilling mellom tom/lastet tilstand, 
vil driftsprøvingene gjennomføres med en last som ligger omkring omstillingsvekten for å sikre at mekanismen ikke 
påvirkes av tilfeldige belastningsvariasjoner ved normal drift. Prøvingene foretas statisk på et enkeltkjøretøy og på et 
togsett med minst 15 godsvogner med fire aksler som alle er utstyrt med styreventiler som er samtrafikkomponenter. 
Dersom prøvingsresultatene oppfyller de ovennevnte kravene, foretas prøvingene dynamisk på et enkeltkjøretøy. 
Prøvingen omfatter:

— aktiverings- og løsetider i begge tilstander,

— gradvis aktivering og løsing av bremsene (minst 5 trinn),

— bremseaktiveringstid i begge tilstander,

— bremseløsetid i begge tilstander,

— variasjoner i utgangstrykk ved variasjon i lastsignal,
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— reaksjonstid ved endring av variasjon i lastsignal,

— lekkasje.

Driftsprøvinger kan gjennomføres dersom det meldte organet krever det.

P.1.3. Glidevern

Åpent punkt

Konstruksjonsvurderingen av samtrafikkomponenten glidevern er beskrevet her, mens spesifikasjonen er beskrevet i TSI 
4.2.4.1.2.6 Glidevern og 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel, og funksjonene er beskrevet i vedlegg I avsnitt I.3.

Prøvingen av glidevernet skal foretas enten på et moderne 4-akslet kjøretøy eller på en validert prøvingsbenk som gir 
en riktig gjengivelse av sporgeometrien, friksjonsforholdene, kjøretøyparametrene osv. og er validert på en moderne 
4-akslet vogn.

Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med bremser som ikke er avhengige av friksjon, skal disse sperres. Når disse 
bremsene aktiveres, skal glidevernet fungere korrekt: dette skal bekreftes ved prøving. Prøvingskjøretøyet skal ha et 
bremseanlegg som er representativt for anlegget som glidevernet er konstruert for (med skiver og/eller klosser).

Minst følgende skal måles/registreres ved all prøving av glidevernet:

— kjøretøyets hastighet,

— hastigheten til de enkelte akslene,

— bremsesylindertrykk,

— kjøretøyets retardasjon,

— trykk i luftforrådsbeholderen,

— tid,

— bremsingens begynnelse,

— aktivering av tømmeventilene,

— stopplengde,

— stopptid.

Prøvingene skal utføres i samsvar med denne TSI-en.

P.1.4.  Bremseetterstiller

Konstruksjonsvurderingen av samtrafikkomponenten bremseetterstiller skal foretas ved å sikre at den mekaniske 
styrken er egnet for belastningen som skal overføres. Utskiftbare bremseetterstillere er vist i vedlegg I avsnitt I.4 
med tillatt største belastning. Ved vurderingen skal det også sikres at friksjonsflatenes avstand kan holdes innenfor 
rimelige grenser, slik at friksjonsflatene ikke berører hverandre uten bremsing, bremseegenskapene opprettholdes og 
bremsevirkningen sikres.

Det skal foretas holdbarhetsprøving for å påvise at enheten er egnet for bruk på jernbanekjøretøyer og for å kontrollere 
vedlikeholdskravene i den beregnede driftslevetiden. Prøvingen skal foretas ved den største merkelasten med variasjoner 
gjennom hele justeringsområdet.

P.1.5. Bremsesylinder/-aktuator

Konstruksjonsvurderingen av samtrafikkomponenten bremsesylinder/-aktuator er beskrevet her, mens spesifikasjonen 
er beskrevet i 4.2.4.1.2.2 Bremsekraft, 4.2.4.1.2.8 Parkeringsbrems, 4.2.4.1.2.5 Grenseverdier for energi og 4.2.4.1.2.7 
Lufttilførsel, og funksjonene er beskrevet i vedlegg I avsnitt I.5.
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Den mekaniske styrken skal vurderes for å sikre at den er egnet for den mekaniske belastningen som skal overføres, 
mekaniske fester og lufttrykkene som anvendes, herunder situasjoner med overtrykk på grunn av feiltilstander. Det 
skal foretas en fullstendig dimensjonskontroll. Utskiftbare bremsesylindrer er vist i vedlegg I avsnitt I.5 med tillatte 
dimensjoner.

Bremsesylinderen/-aktuatoren skal prøves. Følgende funksjoner skal prøves:

— ingen lekkasje ved minste og største slaglengde med lavt inngangstrykk (omtrent 0,35 bar) ved temperaturer fra -25 
til +45 °C,

— ingen lekkasje ved minste og største slaglengde med høyt inngangstrykk (minst 3,8 bar) ved temperaturer fra -25 til 
+45 °C,

— største konstruksjonsslaglengde,

— påkrevd trykk for å bevege trykkstangen, ved bevegelsens begynnelse og når full slaglengde oppnås.

Prøvingsresultatene ved temperaturer fra -25 til +45 °C skal ikke påvirke driften av toget.

Bremsesylinderen/-aktuatoren skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder ovennevnte funksjoner, ved ekstreme 
driftstemperaturer fra -40 til -25 °C og fra +45 til +70 °C. Prøvingsresultatene kan variere i forhold til resultatene fra 
-25 °C til +45 °C ved disse ekstreme temperaturene, men skal ikke påvirke muligheten til å kjøre toget.

Dersom bremsesylinderen eller -aktuatoren har en bremseetterstiller, skal funksjonene oppført under P.1.4, vurderes.

Det skal foretas holdbarhetsprøving for å påvise at bremsesylinderen eller -aktuatoren er egnet for bruk på 
jernbanekjøretøyer, og for å kontrollere vedlikeholdskravene i den beregnede driftslevetiden. Prøvingen skal foretas ved 
den største merkelasten med variasjoner gjennom hele slaglengdeområdet (og justeringsområdet for dem som er utstyrt 
med bremseetterstillere).

P.1.6. Pneumatisk halvkopling

Det skal foretas en fullstendig dimensjonskontroll av den pneumatiske halvkoplingen for å sikre at den overholder 
spesifikasjonene i vedlegg I avsnitt I.6 og produsentens tegninger. Et representativt utvalg av 10 fra et parti med minst 
25 skal prøves for kopling og for å sikre at det ikke forekommer lekkasje ved 10 bar ved driftstemperaturer på -25 og 
+45 °C.

Den pneumatiske halvkoplingen skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder ovennevnte funksjoner, ved ekstreme 
driftstemperaturer fra -40 til -25 °C og fra +45 til +70 °C. Prøvingsresultatene kan variere i forhold til resultatene fra 
-25 °C til +45 °C ved disse ekstreme temperaturene, men skal ikke påvirke muligheten til å kjøre toget.

P.1.7.  Stengekraner

Åpent punkt

Konstruksjonsvurderingen for samtrafikkomponenten stengekraner er beskrevet her, mens funksjonene er beskrevet i 
vedlegg I avsnitt I.7.

Kontroll av fysiske og geometriske egenskaper: De relevante kravene i vedlegg I avsnitt I.7.4 og I.7.7 og figur I.7.2-I.7.5 
skal kontrolleres.

Prøvingene skal utføres i samsvar med denne TSI-en.

P.1.8. Sperreinnretning for styreventil

Konstruksjonsvurderingen for samtrafikkomponenten sperreinnretning for styreventil er beskrevet her, mens funksjonene 
er beskrevet i vedlegg I avsnitt I.8.

Sperreinnretningen skal prøves og kontrolleres som følger:

— håndtakets bevegelse,

— ingen lekkasje gjennom kranen når den er lukket, ved driftstemperaturer fra -25 til +45 °C,

— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med lavt inngangstrykk på 0,35 bar,
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— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med høyt inngangstrykk på 7 bar.

Sperreinnretningen for styreventil skal prøves som en enkelt enhet når det gjelder ovennevnte funksjoner, ved ekstreme 
driftstemperaturer fra -40 til -25 °C og fra +45 til +70 °C. Prøvingsresultatene kan variere i forhold til resultatene fra 
-25 °C til +45 °C ved disse ekstreme temperaturene, men skal ikke påvirke muligheten til å kjøre toget.

P.1.9.  Bremsebelegg

Prøvingsmetodene for konstruksjonsvurdering av samtrafikkomponenten bremsebelegg og bremseskiver skal være i 
samsvar med denne TSI-en.

P.1.10.  Bremseklosser

Prøvingsmetoden for konstruksjonsvurdering av samtrafikkomponenten bremseklosser skal være i samsvar med 
spesifikasjonen i vedlegg I avsnitt I.10.2. Denne spesifikasjonen er fremdeles et åpent punkt for komposittbremseklosser.

Komposittbremseklosser som allerede er i bruk, har bestått vurderingen i samsvar med P.2.10:

UIC vedlikeholder listen over godkjente komposittbremseklosser (herunder geografiske begrensninger når det gjelder 
bruk og bruksvilkår, i samsvar med P.1.10 og P.2.10).

P.1.11.  Bremseakselerator

Åpent punkt

Prøvingsmetodene for konstruksjonsvurdering av samtrafikkomponenten bremseakselerator skal være i samsvar med 
denne TSI-en.

P.1.12 Automatisk innretning for registrering av variabel belastning og omstiller for tom/lastet tilstand

Åpent punkt

P.1.12.1.  Automatisk innretning for registrering av variabel belastning

Konstruksjonsvurderingen for samtrafikkomponenten automatisk innretning for registrering av variabel belastning er 
beskrevet her, mens ventilens funksjoner er angitt i vedlegg I avsnitt I.12.1. Elementene i samsvarsprøvingen er oppført 
nedenfor:

— statisk prøving av last i forhold til utgangstrykk med stigende og fallende belastning,

— driftsprøving for å påvise at støt eller variasjoner ikke påvirker utgangsbremsekraften,

— driftsprøving for å påvise at luftforbruket ikke er for stort og ikke vil påvirke normal drift av trykkluftbremseanlegget.

Prøvingene skal utføres i samsvar med denne TSI-en.

P.1.12.2.  Omstiller for tom/lastet tilstand

Konstruksjonsvurderingen for samtrafikkomponenten omstiller for tom/lastet tilstand er beskrevet her, mens ventilens 
funksjoner er angitt i vedlegg I avsnitt I.12.2. Elementene i samsvarsprøvingen er oppført nedenfor:

— statisk prøving for å påvise endring i ytelse som skyldes at måleutstyret flyttes eller at belastningen endres,

— statisk prøving for å påvise forsinkelser i utgangssignalet som skyldes at måleutstyret flyttes, og som vil medføre en 
endring i ytelsen, på mer enn tre sekunder,

— driftsprøving for å påvise at støt eller variasjoner ikke påvirker utgangssignalet,
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— driftsprøving for å påvise at luftforbruket ikke er for stort og ikke påvirker normal drift av trykkluftbremseanlegget.

Prøvingene skal utføres i samsvar med denne TSI-en.

P. PRODUKTVURDERING

P.2.1.  Styreventil

Alle styreventiler skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.1, og funksjonene som skal prøves, er oppført 
nedenfor:

— gradvis aktivering og løsing av bremsene,

— bremseaktiveringstid,

— bremseløsingstid,

— manuell løseventil for styreventil,

— automatisk drift,

— følsomhet og ufølsomhet,

— lekkasje,

— fyllingstid for bremsetank (luftforrådsbeholder),

— fyllingstid for styreluftbeholder (gjelder kanskje ikke elektrisk/elektronisk styrt styreventil).

P.2.2.  Lastvekselventil for variabel belastning og automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand

Alle lastvekselventiler skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.2, og funksjonene som skal prøves, er 
oppført nedenfor:

— gradvis aktivering og løsing av bremsene (minst 5 trinn),

— bremseaktiveringstid,

— bremseløsingstid,

— variasjoner i utgangstrykk ved variasjon i lastsignal,

— reaksjonstid ved endring av variasjon i lastsignal,

— ingen endring i utgangstrykk på grunn av variasjoner i lastsignal ved bruk (bare variabel belastning),

— lekkasje.

P.2.3.  Glidevern

Alle styreenheter, følere og tømmeventiler til glidevernet skal prøves. Funksjonene tilglidevernet er beskrevet i 
4.2.4.1.2.6 Glidevern og 4.2.4.1.2.7 Lufttilførsel og angitt i vedlegg I avsnitt I.3. Funksjonene skal prøves ved hjelp av 
et selvprøvingsprogram som viser en feildiagnose ved eventuelle feil. Tilfeldige feil skal frambringes for å kontrollere 
selvprøvingsprogrammet.

P.2.4.  Bremseetterstiller

Alle bremseetterstillere fskal prøves. Følgende funksjoner skal prøves:

— største stramming,
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— opprettholdelse av fastsatt klaring,

— trinnvis stramming,

— utløsing når det ikke finnes klaring for å oppnå fastsatt klaring (bare dobbeltvirkende enheter),

— mulighet for å tilbakestille til minste lengde (stramming av bremseetterstiller) eller største lengde (løsne 
bremseetterstillerf).

P.2.5.  Bremsesylinder/-aktuator

Alle bremsesylindrer/-aktuatorer skal prøves. Følgende funksjoner skal prøves:

— ingen lekkasje ved minste og største slaglengde med lavt inngangstrykk,

— ingen lekkasje ved minste og største slaglengde med høyt inngangstrykk,

— største slaglengde,

— trykk for å bevege trykkstangen.

Dersom bremsesylinderen eller -aktuatoren har bremseetterstiller, skal funksjonene oppført under P.2.4, prøves.

P.2.6 Pneumatiske halvkoplinger

Alle pneumatiske halvkoplinger skal prøves for å unngå lekkasje ved 10 bar.

P.2.7.  Stengekraner

Alle stengekraner skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.7, og funksjonene som skal prøves, er oppført 
nedenfor:

— håndtakets bevegelse,

— dreiemoment,

— ingen lekkasje gjennom kranen når den er lukket,

— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med lavt inngangstrykk,

— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med et inngangstrykk på 10 bar,

— utlufting av kranens slangeside.

P.2.8. Sperreinnretning for styreventil

Alle sperreinnretninger skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.8, og de funksjonene som skal prøves, 
er oppført nedenfor:

— håndtakets bevegelse,

— ingen lekkasje gjennom kranen når den er lukket,

— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med lavt inngangstrykk,

— ingen lekkasje fra kranen til omgivelsene når kranen er åpen eller lukket, med høyt inngangstrykk,

P.2.9.  Bremsebelegg

Det vil bli foretatt dimensjonskontroll av prøver av hvert parti bremsebelegg.
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P.2.10.  Bremseklosser

— Geometrisk vurdering:

Det skal foretas dimensjonskontroll av prøver av hvert parti bremseklosser.

— Framgangsmåte for vurdering av komposittbremseklosser:

Prøvingsmetoden er et åpent punkt.

I overgangsperioden skal vurderingsprøvingen som foretas av UIC, minst omfatte:

Prøving i prøvingsbenk og analyse

Komposittbremseklosser skal vurderes ved hjelp av en standardisert prøvingsmetode og standardisert prøvingsbenk 
(ERRI B126/RP 18, 2. versjon, mars 2001). Følgende kriterier skal undersøkes:

— bremseklossenes yteevne ved tørr-, våt- og friksjonsbremsing,

— sannsynlighet for oppsamling av metall fra hjulet,

— yteevne ved ugunstige vinterforhold (f.eks. snø, is, lav temperatur),

— yteevne ved bremsefeil (bremsene låser seg),

— vurdering av virkningen på hjulsatsens elektriske motstand (herunder særlig prøving av kompatibiliteten med 
sporfelt i de forskjellige statene der kjøretøyet skal brukes).

Vurdering i klimaforsøkskammer

Før bremsevirkningen prøves på selve kjøretøyet, skal komposittbremseklosser bestå et program med prøving i 
prøvingsbenk som beskrevet ovenfor.

Prøving av bremsevirkning på delsystemet:

Komposittbremseklosser skal:

— vurderes i henhold til vedlegg S i denne TSI-en,

— anvendes i drift i Nord-Europa i en hel vintersesong,

— vurderes når det gjelder hjulenes ruhet, i samsvar med støynivået som er fastsatt i TSI-en,

— vurderes når det gjelder virkning på hjulsatsens elektriske motstand.

Driftsvurdering av andre nye produkter enn komposittbremseklosser skal foretas i samsvar med avsnitt 6 og vedlegg Q.

P.2.11.  Bremseakselerator

Alle bremseakseleratorer skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.11.

P.2.12 Automatisk innretning for registrering av variabel belastning og omstiller for tom/lastet tilstand

P.2.12.1.  Automatisk innretning for registrering av variabel belastning

Alle registreringsinnretninger skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.12.1, og funksjonene som skal 
prøves, er oppført nedenfor:

— belastning i forhold til utgangstrykk med stigende og fallende belastning,

— ingen lekkasje.
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P.2.12.2.  Omstiller for tom/lastet tilstand

Alle omstillere skal prøves. Funksjonene er angitt i vedlegg I avsnitt I.12.2, og funksjonene som skal prøves, er oppført 
nedenfor:

— endring i ytelsesom skyldes at måleutstyret flyttes eller at belastningen endres,

— forsinkelser i utgangssignalet som skyldes at måleutstyret flyttes, og som vil medføre en endring i ytelse, på mer enn 
tre sekunder,

— ingen lekkasje.

P.3.  EGENSKAPER VED PRØVINGSMETODEN

Egenskaper ved prøvingsmetoden

Nr. Egenskap Grenseverdi

Første slaglengde i prosent av det høyeste 
bremseskotrykket for «gods»-bremsen

Omtrent 10 %

Overbelastning med høyt trykk til et 
bremseledningstrykk på 6 bar etter en fullstendig 
driftsbremsing skal ikke forårsake aktivering av 
bremsene dersom dette trykket opprettholdes i:

Passasjerinnstilling

Inntil 40 sekunder

Godsinnstilling

Inntil 10 sekunder

Overføringshastighet ved nødbremsing Minst 250 m/s

Løsetid for et tog etter full oppbremsing Passasjerinnstilling

Inntil 25 sekunder

Godsinnstilling

Inntil 70 sekunder

Ujevn fylling, bremsen løses 6 bar i 2 s (minst). Tilbake fra 6 bar til 5,2 
bar på 1 s: bremsen skal ikke aktiveres under 
denne prøvingen.

Uuttømmelighet. Prosentvis reduksjon av 
gjennomsnittstrykket i bremsesylinderen.

Høyst 15 %

Betjening av bremsen uten forstyrrelser og i samsvar 
med denne TSI-en: Nødbremsing, full bremsing, 
gradvis bremsing, justering etter løsing.

Prøvingen skal vise at det ikke forekommer 
forstyrrelser, og at de forskjellige 
bremsekonfigurasjonene er i samsvar med 
TSI-en.

Automatisk utligning ved lekkasje i bremsesylindrene. Ved driftsbremsing og nødbremsing skal en 
lekkasje med en diameter på 1 mm utlignes 
uten forsinkelse.
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VEDLEGG Q

FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING

Samtrafikkomponenter

Moduler for samtrafikkomponenter:

— Egenskaper

— Modul A: Intern produksjonskontroll

— Modul A1: Intern designkontroll med produktverifisering

— Modul B: Typeprøving

— Modul C: Typesamsvar

— Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjon

— Modul F: Produktverifisering

— Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

— Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

— Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

Egenskaper

Egenskapene ved de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings- og produksjonsfasene 
er merket med «X» i tabell Q.1.

Tabell Q.1

Egenskaper som skal vurderes

Vurdering i følgende fase

Konstruksjons- og utviklingsfase Produksjons-
fase Moduler

Under-
søkelse av 

prosjek tering

Undersøkelse 
av 

framstillings-
prosess

Type-
prøving

Drifts erfaring 
(modul V) (Serier)

Konvensjonelle buffere X A, H1

Nykonstruerte buffere X X X X B + F, B + D, 
H1

Konvensjonell skrukopling X X A, H1

Overføringsbilder for merking X X A, B +C, H1

Konvensjonell boggi og 
løpeverk X A1, H1,

Nykonstruert boggi og 
løpeverk X X X X X B + D, B + F, 

H2, V

Konvensjonelle hjulsatser X A1, H1,

Nykonstruerte hjulsatser X X X X X B + D, B, + F, 
H2, V

Konvensjonelle hjul X A1, H1,

Nye hjul X X X X X B+ D, B + F, 
H2,V
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Egenskaper som skal vurderes

Vurdering i følgende fase

Konstruksjons- og utviklingsfase Produksjons-
fase Moduler

Under-
søkelse av 

prosjek tering

Undersøkelse 
av 

framstillings-
prosess

Type-
prøving

Drifts erfaring 
(modul V) (Serier)

Konvensjonelle aksler X A1, H1,

Nye aksler X X X X X B + D, B + F, 
H2, V

Konvensjonelle rullelagre X A1, H1,

Nye rullelagre X X X X X B + D, B + 
F, H2

Styreventil(1) X X X

12 måneder etter 
at en eksisterende 
modell er endret, 
eller 24 måneder i 
andre tilfeller

X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Lastvekselventil for variabel 
belastning(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 

V(2)

Glidevern(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Bremseetterstiller(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Bremsesylinder/-aktuator(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Lastvekselventil for 
automatisk omstiller for tom/
lastet tilstand(1)

X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Pneumatisk halvkopling(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Stengekran(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Sperreinnretning for 
styreventil(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 

V(2)

Bremsebelegg og -skive(1) X X X 18 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Bremseklosser(1) X X X 18 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Bremseakselerator(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 
V(2)

Automatisk registrering av 
variabel belastning(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 

V(2)

Omstiller for tom/lastet 
tilstand(1) X X X 12 måneder X B+D, B+F, H2, 

V(2)

(1) For en samtrafikkomponent som allerede er godkjent, begrenses vurderingen til «integreringsprøving» når 
komponenten monteres på delsystemet (ny godsvogn), og «serieprøving» i produksjonsfasen.

(2) Når et resultat fra én modul er relevant for en annen modul, er det ikke nødvendig å gjenta prøvingen.
(3) Vurderingen av framstillingsprosessen er ikke nødvendig for en ny samtrafikkomponent eller for en annen type 

samtrafikkomponent dersom det er liten eller ingen forskjell i forhold til en eksisterende og allerede vurdert 
framstillingsprosess, for eksempel en styreventil og en omstiller for tom/lastet tilstand.
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MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul A: Intern produksjonskontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten 
oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponenten er i samsvar med kravene 
i TSI-en. I den grad det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, framstilling, vedlikehold og 
drift av samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for vurderingen, skal dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og komponentlister, 
delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og framstilling, 
vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser som 
anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at samtlige 
samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3 og med kravene i den 
aktuelle TSI-en.

5. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring 
for samtrafikkomponenten. Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i 
vedlegg IV nr. 3 og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter 
skal være datert og undertegnet. Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske 
dokumentasjonen, og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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6. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen med den 
tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. Dersom 
verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den 
tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

7. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul A1: Intern designkontroll med produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten 
oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponentene er i samsvar med 
kravene i TSI-en. Den tekniske dokumentasjonen skal også godtgjøre at prosjekteringen av samtrafikkomponenten, 
som allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten har vært i drift i samme bruksområde. 

 I den grad det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, framstilling, vedlikehold og drift av 
samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for vurderingen, skal dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten og bruksvilkårene for denne,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og komponentlister, 
delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og framstilling, 
vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, som 
anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene som det vises til i TSI-en, ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at samtlige 
samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3 og med kravene i den 
aktuelle TSI-en.

5. Det meldte organet, som produsenten har valgt, skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og prøvingene for 
å kontrollere at samtrafikkomponentene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3 og med 
kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge en av følgende framgangsmåter:

5.1.  Verifisering ved undersøkelse og prøving av alle samtrafikkomponenter

5.1.1. Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere at 
produktet er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og med kravene i den aktuelle TSI-en. Dersom en 
prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske 
spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

5.1.2. Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med hensyn til de 
prøvingene som er gjennomført.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Om nødvendig kan produsentens bestemmelsesrett være begrenset for visse komponenter. I slike tilfeller er den relevante 
verifiseringsprosessen som kreves for samtrafikkomponenten, angitt i TSI-en (eller i vedleggene til denne).
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5.2.  Statistisk verifisering

5.2.1. Produsenten skal presentere sine samtrafikkomponenter i form av homogene partier og treffe alle de tiltakene 
som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir framstilt, er homogent.

5.2.2. Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det skal tas 
en stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for seg, og relevante 
prøvinger skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og med 
kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en prøving ikke er 
fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene 
eller tilsvarende prøvinger anvendes.

5.2.3. Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, prøvetakingsplan 
osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

5.2.4. Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de prøvingene som 
er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan markedsføres, unntatt de samtrafikkomponentene fra 
prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

5.2.5. Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å hindre at dette partiet markedsføres. Dersom partier ofte blir avvist, kan det meldte organet 
innstille den statistiske verifiseringen.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring 
for samtrafikkomponenten. Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt 
i vedlegg IV nr. 3 til direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter 
skal være datert og undertegnet. Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske 
dokumentasjonen, og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

Sertifikatet som det skal vises til, er samsvarssertifikatet nevnt i nr. 5. Produsenten eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at de på anmodning kan framlegge samsvarssertifikater fra det meldte 
organet.

7. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen med den 
tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. Dersom 
verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den 
tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.
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MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul B: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å fastslå og 
bekrefte at en type som er representativ for tiltenkt produksjon, overholder bestemmelsene i den aktuelle TSI-en.

2. Søknaden om EF-typeprøving skal leveres av produsenten eller av dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet. Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse, og dersom søknaden leveres av den representanten, vedkommendes navn og 
adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ,

— teknisk dokumentasjon som beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille et prøveeksemplar, heretter kalt «type», som er representativt for tiltenkt produksjon, til 
rådighet for det meldte organet,.

En type kan omfatte flere versjoner av samtrafikkomponenten, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke 
medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre 
prøvingsprogrammet.

Dersom det i framgangsmåten for typeprøving ikke anmodes om noen typeprøving, og dersom typen er 
tilstrekkelig definert av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 3, kan det meldte organet godkjenne 
at ingen prøveeksemplarer stilles til dets rådighet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponentene er i samsvar 
med kravene i TSI-en. I den grad det er relevant for vurderingen, skal den dekke prosjektering, framstilling, 
vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og komponentlister, 
delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og framstilling, 
vedlikehold og driften av samtrafikkomponenten,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, delsystem) 
og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkår for å bruke og vedlikeholde samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, som 
anvendes helt eller delvis,

— beskrivelser av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Det meldte organet skal

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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4.2.  kontrollere at det eller de prøveeksemplarene som kreves for prøvingen, er blitt framstilt i samsvar med den 
tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller få gjennomført typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i 
TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene,

4.3.  dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøy og 
-resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for samtrafikkomponenten i prosjekteringens 
sluttfase,

4.4.  dersom TSI-en krever at det gjennomføres en undersøkelse av framstillingsprosessen, undersøke den 
framstillingsprosessen som er planlagt for å framstille samtrafikkomponenten med henblikk på å vurdere 
hvordan den bidrar til produktsamsvar, og/eller gjennomgå undersøkelsen som ble gjennomført av produsenten i 
prosjekteringens sluttfase,

4.5. identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de 
europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante bestemmelsene i disse 
europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.6.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2, 
4.3 og 4.4 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt, i det tilfellene 
produsenten har valgt å anvende dem,

4.7.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2, 
4.3 og 4.4 for å fastslå om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der 
de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.8.  bli enig med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.

5. Når typen overholder bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et typeprøvingssertifikat til 
søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner fra kontrollen, vilkår for 
sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi skal 
oppbevares av det meldte organet.

Dersom produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, nektes et typeprøvingssertifikat, 
skal det meldte organet gi en behørig begrunnelse for et slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for klagebehandling.

6. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for typeprøvings-
sertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som krever ytterligere godkjenning, når disse 
endringene kan påvirke samsvaret med kravene i TSI-en eller de foreskrevne vilkårene for å anvende produktet. 
I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og nødvendige 
som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige 
typeprøvingssertifikatet eller i form ved at det utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.

7. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6, kan gyldighetstiden for et sertifikat som utløper, 
forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å bekrefte skriftlig at ingen slike 
endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger den gyldighetstiden som er nevnt i nr. 5, dersom det ikke 
foreligger noen motstridende opplysninger. Denne framgangsmåten kan gjentas.

8. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de utstedte, 
tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene og tilleggene.

9. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene 
til disse. Vedleggene til sertifikatene (se nr. 5) skal være tilgjengelige for de andre meldte organene.

10. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sammen med den tekniske 
dokumentasjonen oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og tilleggene til disse i et tidsrom på ti år etter 
at den siste samtrafikkomponenten ble framstilt. Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert 
i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som 
markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.
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MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul C: Typesamsvar

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som 
er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at den oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at samtlige 
samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en.

3. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring for 
samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 til 
direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og 
undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder typeprøvingssamsvar, samt datoen på EF-typeprøvingssertifikatet (og tilleggene til dette) og 
sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

4. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. 

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare  
den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i  
Fellesskapet.

5. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten er 
i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at den oppfyller kravene i den aktuelle 
TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig 
produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for den aktuelle samtrafikkomponenten levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponenter 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikat, som er utstedt 
etter at framgangsmåten for typeprøving av modul B er avsluttet.

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponentene er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en. Alle de elementene, kravene og bestemmelsene 
som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, 
framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning 
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder produktkvalitet,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter framstillingen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den nødvendige produktkvaliteten oppnås, og at kvalitetsstyringssystemet 
fungerer på en effektiv måte.

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. Det 
forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem for produksjon, 
samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de 
særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en produsent anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin 
vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. Minst 
ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det aktuelle produktet. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et kontrollbesøk i produsentens lokaler.
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Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra kontrollen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte organet som har 
godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, kontroll-, prøvings- og 
lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte personalets kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt 
tilsyn.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte 
organet om nødvendig gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte eller 
avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de nasjonale 
myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 og 4.4.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring for 
samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 til 
direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og 
undertegnet.



22.10.2015 Nr. 64/717EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det vises til, er som følger:

— godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3,

— typeprøvingssertifikatet med tillegg,

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den 
tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul F: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet, kontrollerer og bekrefter at den aktuelle samtrafikkomponenten, som er underlagt bestemmelsene 
i nr. 3, er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at den oppfyller kravene i 
den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at samtlige 
samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i 
den aktuelle TSI-en.

3. Det meldte organet skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at 
samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med 
kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge enten undersøkelse og prøving av hver samtrafikkomponent som 
angitt i nr. 4 eller undersøkelse og prøving av samtrafikkomponentene på et statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Produsentens bestemmelsesrett kan være begrenset i særskilte TSI-er.
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4. Verifisering ved undersøkelse og prøving av alle samtrafikkomponenter

4.1.  Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere at produktet 
er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en. 
Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante 
europeiske spesifikasjonene(1) eller tilsvarende prøvinger anvendes.

4.2.  Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med hensyn til de 
prøvingene som er gjennomført.

4.3.  Produsenten eller dennes representant skal sikre at han på anmodning kan framlegge samsvarssertifikater fra det 
meldte organet.

5. Statistisk verifisering

5.1.  Produsenten skal presentere sine samtrafikkomponenter i form av homogene partier og treffe alle de tiltakene 
som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir framstilt, er homogent.

5.2.  Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det skal tas en 
stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger 
skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, 
og med kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en 
prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske 
spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

5.3.  Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, prøvetakingsplan 
osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

5.4.  Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de prøvingene som 
er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan markedsføres, unntatt de samtrafikkomponentene fra 
prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å hindre at dette partiet markedsføres. Dersom partier ofte blir avvist, kan det meldte organet 
innstille den statistiske verifiseringen.

5.5.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at vedkommende på anmodning 
kan framlegge samsvarssertifikater fra det meldte organet.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring for 
samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 til 
direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og 
undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.



22.10.2015 Nr. 64/719EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det vises til, er som følger:

— typeprøvingssertifikatet med tillegg,

— samsvarssertifikatet som nevnt i nr. 4 eller 5.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare et eksemplar av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare  
den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i  
Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er etablert i 
Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten 
oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering og produksjon, samt kontroll og 
prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som den vedkommende samtrafikkomponenten 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en. Alle 
de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring, 
slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder produktkvalitet,
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— de tekniske spesifikasjonene for design, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil bli anvendt, og de 
tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for samtrafikkomponenten, vil bli 
oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere designen, og 
som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter framstillingen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene for kvalitetsstyring og framgangsmåter for kvalitetsstyring skal særlig dekke vurderingsfasene, 
for eksempel undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og typeprøvinger, slik de er angitt i TSI-en 
for samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten gjennomfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produktet i henhold til standarden  
EN/ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos den samtrafikkomponenten som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en produsent anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin 
vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. Minst 
ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det aktuelle produktet. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra kontrollen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte organet som har 
godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Det melde organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, kontroll-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog, 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for eksempel 
inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn. Revisjonene skal gjennomføres 
minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 
om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de nasjonale 
myndigheter

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte eller 
avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger og tilleggsgodkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring 
for samtrafikkomponenten. Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt 
i vedlegg IV nr. 3 til direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter 
skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatet og sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

Det dokumentet som det vises til, er som følger:

— godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3.
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8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare et eksemplar av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den 
tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der det meldte organet gjennomfører en designkontroll av en 
samtrafikkomponent, og produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller 
forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle 
TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt kontroll og 
prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponent  
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en. Alle 
de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring, 
slik som kvalitetsprogrammer, kvalitetsplaner, kvalitetshåndbøker og kvalitetsregistre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder produktkvalitet,

— de tekniske spesifikasjonene for design, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil bli anvendt, og de 
tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for samtrafikkomponenten, vil bli 
oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere designen, og 
som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog, 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter framstillingen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde konstruksjons- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring skal særlig dekke vurderingsfasene, for eksempel 
undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og typeprøvinger, slik de er angitt i TSI-en for 
samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten gjennomfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden  
EN/ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos den samtrafikkomponenten som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en produsent anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin 
vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. Minst 
ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det aktuelle produktet. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte organet som har 
godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, kontroll-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for eksempel 
inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 
om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
fungerer slik det skal. Det skal gi produsenten en besøkrapport og, dersom det ble gjennomført en prøving, en 
prøvingsrapport.
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5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de nasjonale 
myndigheter:

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 og 4.4.

6. Designkontroll

6.1.  Produsenten skal for den aktuelle samtrafikkomponenten levere en søknad om designkontroll til et meldt organ 
etter eget valg.

6.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan samtrafikkomponenten er prosjektert, framstilt, vedlikeholdt og 
hvordan den fungerer, samt gjøre det mulig å vurdere om den oppfyller kravene i TSI-en.

Den skal inneholde

— en generell typebeskrivelse,

— de tekniske spesifikasjonene for design, herunder europeiske spesifikasjoner med relevante bestemmelser, 
som er blitt anvendt helt eller delvis,

— nødvendig støttedokumentasjon for å sikre at spesifikasjonene er tilstrekkelige, særlig når de europeiske 
spesifikasjonene og de relevante bestemmelsene ikke er blitt anvendt,

— prøvingsprogrammet,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, delsystem) 
og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkår for å bruke og vedlikeholde samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

6.3. Søkeren skal framlegge resultatene av prøvinger(1), herunder typeprøvinger dersom det kreves, som er 
gjennomført av søkerens egnede laboratorium eller på vegne av dette.

6.4.  Det meldte organet skal undersøke søknaden og vurdere resultatene av prøvingene. Dersom designen overholder 
bestemmelsene i den aktuelle TSI-en, skal det meldte organet utstede et EF-sertifikat for designkontroll til 
søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra kontrollen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige 
opplysninger for å kunne identifisere den godkjente designen, og eventuelt en beskrivelse av hvordan produktet 
fungerer.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

6.5.  Søkeren skal underrette det meldte organet som har utstedt EF-sertifikatet for designkontroll, om alle endringer 
i den godkjente designen. Endringer i den godkjente designen krever ytterligere godkjenning fra det meldte 
organet som utstedte EF-sertifikatet for designkontroll, når disse endringene kan påvirke oppfyllelsen av 
kravene i TSI-en eller de foreskrevne vilkårene for bruk av produktet. I så fall skal det meldte organet bare 
gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne 
tilleggsgodkjenningen kan gis i form av et tillegg til det opprinnelige EF-sertifikatet for designkontroll.

6.6.  Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6.4, kan gyldighetstiden for et sertifikat som utløper, 
forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å bekrefte skriftlig at ingen slike 
endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger den gyldighetstiden som er nevnt i nr. 6.3, dersom det ikke 
foreligger noen motstridende opplysninger. Denne framgangsmåten kan gjentas.

7. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de godkjenningene 
av kvalitetsstyringssystemet og de EF-sertifikatene for designkontroll som det har utstedt, tilbakekalt eller avvist. 

(1) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt. 
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De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utstedte EF-sertifikater for designkontroll med tillegg.

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-samsvarserklæring for 
samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 til 
direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og 
undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det vises til, er som følger:

— rapporter om godkjenning og tilsyn av kvalitetsstyringssystemet i nr. 3 og 4,

— EF-sertifikatet for designkontroll med tillegg.

9. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den 
tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

10. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av produsenten i 
henhold til vilkårene i modul V.

MODULER FOR SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å fastslå og 
bekrefte at et prøveeksemplar som er representativt for den aktuelle produksjonen, overholder bestemmelsene i 
den aktuelle TSI-en når det gjelder egnethet for bruk, ved typevalidering gjennom driftserfaring(1).

(1) I tidsrommet for driftserfaring markedsføres ikke samtrafikkomponenten, og produsenten kan ikke levere den til kundene.
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2. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal levere søknaden om typevalidering 
gjennom driftserfaring til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

— produsentens navn og adresse og dersom søknaden leveres av den representanten, vedkommendes navn og 
adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3,

— programmet for validering gjennom driftserfaring som er beskrevet i nr. 4,

— navn og adresse på selskapet eller selskapene (infrastrukturforvaltninger og/eller jernbaneforetak) som 
søkeren har inngått en avtale med om å bidra til en vurdering av bruksegnethet gjennom driftserfaring,

— ved å bruke samtrafikkomponenten i drift,

— ved å overvåke atferden i drift og

— ved å utarbeide en rapport om driftserfaring,

— navnet og adressen på selskapet som skal vedlikeholde samtrafikkomponenten i det tidsrommet eller over 
den kjørelengden som kreves for å innhente driftserfaring,

— en EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenten og,

— dersom modul B kreves i TSI-en, et EF-typeprøvingssertifikat,

— dersom modul H2 kreves i TSI-en, et EF-sertifikat for designkontroll,

Søkeren skal stille til rådighet for det eller de selskapene som påtar seg å bruke samtrafikkomponenten i 
drift, et prøveeksemplar eller et tilstrekkelig antall prøveeksemplarer som er representative for den planlagte 
produksjonen, heretter kalt «type». En type kan omfatte flere versjoner av samtrafikkomponenten, forutsatt at alle 
forskjellene mellom versjonene omfattes av EF-samsvarserklæringer og sertifikater som nevnt ovenfor.

Det meldte organet kan anmode om at ytterligere prøveeksemplarer tas i bruk dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre valideringen gjennom driftserfaring.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet oppfyller kravene i TSI-en. 
Dokumentasjonen skal omfatte drift av samtrafikkomponenten, og i den grad det er relevant for slik vurdering, 
skal den også omfatte prosjektering, framstilling og vedlikehold.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— den tekniske spesifikasjonen som samtrafikkomponentens yteevne og driftsatferd skal vurderes i forhold til 
(relevant TSI og/eller europeiske spesifikasjoner med relevante bestemmelser),

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, delsystem) 
og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkår for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering, framstilling og 
drift av samtrafikkomponenten,

og i den grad det er relevant for vurderingen:

— konstruksjons- og produksjonstegninger,
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— resultater fra konstruksjonsberegninger og gjennomførte kontroller,

— prøvingsrapporter.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal disse 
legges ved. En liste over de europeiske spesifikasjonene som det vises til i den tekniske dokumentasjonen, og 
som anvendes helt eller delvis, skal legges ved.

4. Programmet for validering gjennom driftserfaring skal inneholde følgende:

— påkrevd yteevne eller driftsatferd for samtrafikkomponenten som prøves,

— installasjonskonfigurasjon,

— programmets varighet – enten tid eller lengde,

— forventede driftsforhold og forventet serviceprogram,

— vedlikeholdsprogrammet,

— de særlige driftsprøvingene som eventuelt skal gjennomføres,

— partistørrelsen for prøveeksemplarene – dersom det er mer enn ett,

— inspeksjonsprogrammet (inspeksjonenes art, antall og hyppighet, dokumentasjon),

— kriterier for akseptable feil og virkningen av disse på programmet,

— opplysningene som skal tas med i rapporten fra selskapet som bruker samtrafikkomponenten i drift (se nr. 2).

5. Det meldte organet skal

5.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen og programmet for validering gjennom driftserfaring,

5.2.  undersøke at typen er representativ og er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen,

5.3.  undersøke at programmet for validering gjennom driftserfaring er godt egnet til å vurdere påkrevd yteevne og 
driftserfaring for samtrafikkomponenten,

5.4.  bli enig med søkeren om programmet og hvor inspeksjonene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres, 
og hvilket organ som skal gjennomføre prøvingene (meldt organ eller et annet kvalifisert laboratorium),

5.5.  overvåke og kontrollere framdriften i drift, anvendelse og vedlikehold av samtrafikkomponenten,

5.6.  vurdere rapporten som skal utarbeides av det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/eller 
jernbaneforetak) som bruker samtrafikkomponenten, og all annen dokumentasjon og alle andre opplysninger 
som innhentes i løpet av prosessen (prøvingsrapporter, vedlikeholdserfaring osv.),

5.7.  vurdere om driftsatferden oppfyller kravene i TSI-en.

6. Dersom typen overholder bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et sertifikat for bruksegnethet 
til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner fra valideringen, vilkår for 
sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det meldte 
organet skal oppbevare en kopi.

Dersom søkeren nektes et sertifikat for bruksegnethet, skal det meldte organet framlegge en detaljert begrunnelse 
for nektelsen.

Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for klagebehandling.
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7. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen om sertifikatet for 
bruksegnethet, om alle endringer av det godkjente produktet som skal oppnå tilleggsgodkjenning, dersom disse 
endringene kan påvirke bruksegnetheten eller de foreskrevne vilkårene for å anvende produktet. I så fall skal det 
meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og nødvendige for endringene. 
Denne tilleggsgodkjenningen kan gis i form av et tillegg til det opprinnelige sertifikatet for bruksegnethet, eller i 
form av et nytt sertifikat, som utstedes når det gamle sertifikatet er tilbakekalt.

8. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 7, kan gyldighetstiden for et sertifikat som utløper, 
forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å bekrefte skriftlig at ingen slike 
endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger den gyldighetstiden som er nevnt i nr. 6, dersom det ikke 
foreligger noen motstridende opplysninger. Denne framgangsmåten kan gjentas.

9. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de utstedte, 
tilbakekalte eller avviste sertifikatene for bruksegnethet.

10. De andre meldte organene skal på anmodning få kopier av de utstedte sertifikatene for bruksegnethet og/eller 
tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte organene.

11.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-erklæring om 
bruksegnethet for samtrafikkomponenten.

Innholdet i erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 til direktiv 96/48/
EF eller 2001/16/EF.

EF-erklæringen om bruksegnethet med tilhørende dokumenter skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 96/48/EF eller 2001/16/EF),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi firma og 
fullstendig adresse; dersom det gjelder en godkjent representant, oppgi også firma for produsenten eller 
konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når 
det gjelder bruksegnethet, samt datoen på sertifikatet for bruksegnethet og sertifikatets gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet.

12.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-erklæringen 
om bruksegnethet i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. Dersom verken 
produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den tekniske 
dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som markedsfører samsvarskomponenten i Fellesskapet.

____________
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VEDLEGG R

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Trykkraft i lengderetningen

R.1.  PRØVINGSVILKÅR

R.1.1. Spor

Prøvingssporet skal bestå av en S-formet kurve med R = 150 m. Kurvene er atskilt av et 6 m langt rett spor.

Figur R1

Prøvingssporet skal ha overhøyden 0. Den gjennomsnittlige sporvidden skal være mellom 1,450 og 1,465 mm.

R.1.2.  Prøvingstog

— Standardkonfigurasjon

Bruk av tilkoplede godsvogner med følgende egenskaper:

Godsvogn foran Godsvogn bak

Type Fcs eller Tds Rs

Lengde over buffer: 9,64 m 19,90 m

Akselavstand: 6,00 m 13,00 m

Figur R2 er et eksempel på et prøvingstog med ovennevnte standardkonfigurasjoner.

Den tilkoplede godsvognen skal være lastet (20 t aksellast), og prøvingsgodsvognen skal være tom.

— Komplett konfigurasjon

For lange godsvogner med to aksler og lengde over buffere ≥ 15,75 m er det nødvendig med en særlig prøving i 
en togkonfigurasjon med tre godsvogner (prøvingsgodsvogn og to tilkoplede godsvogner med samme geometriske 
parametrer).

_____________
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Figur R2

For å beregne trykkraften i lengdretningen skal det brukes mellomgodsvogner med to eller fire aksler som i den ene 
enden er utstyrt med kopling med sentralbuffer (med innebygd spenningsregistrering)(1).

R.1.3.  Buffertype

De tilkoplede godsvognene skal være utstyrt med ikke-dreibare buffere av kategori A (kraft på 590 kN når bufferen er 
trykket helt inn) som allerede er brukt i kommersiell drift. Bufferne på de tilkoplede godsvognene skal ha kuleformede 
lagerflater med R = 1500 mm. Prøvingsgodsvognen skal være utstyrt med samme buffertype som den modellen som 
skal brukes i framtidig drift.

Når prøvingene begynner, skal buffernes lagerflater ikke se slitt ut.

R.1.4.  Gjennomføring av prøvingene

Skruekoplingen mellom prøvingsgodsvognen og de tilkoplede godsvognene skal strammes slik at bufferplatene er i 
berøring uten forspenning på et rett spor.

Den loddrette forskyvningen av buffernes midtlinje mellom de tilkoplede godsvognene og prøvingsgodsvognen skal 
være omtrent 80 mm(2).

Bufferplatene skal ha en overflate med lav friksjon, for eksempel lett innfettet stål. Eventuelt materiale som har samlet 
seg som følge av riper, skal fjernes etter hver prøving. Bufferplatepar skal skiftes ut dersom resultatene som følge av 
riper eller deformasjon, avviker betydelig fra de resultatene som allerede er registrert.

Prøvingstoget skal rygge langs en S-formet kurve med en hastighet på 4-8 km/t med en trykkraft i lengderetningen som 
holdes tilnærmet konstant. Trykkraften i lengderetningen økes gradvis til ett av vurderingskriteriene nevnt i nr. 4, nås 
eller overstiges. Inntil 280 kN når trykkraften ingen av vurderingskriteriene og trenger derfor ikke økes.

For å bestemme det lineære forholdet skal minst 20 prøvinger gjennomføres for analyse, med forskjellig trykkrefter i 
lengderetningen. I denne forbindelsen bør den gjennomsnittlige trykkraften i lengderetningen (2-akslede godsvogner 
200 kN og boggigodsvogner 240 kN) overstiges med omtrent 10 % i minst ti av prøvingene.

I løpet av de 20 prøvingene skal fem etterfølgende prøvinger av trykkraften i lengderegningen gjennomføres uten å 
endre buffernes eller bufferplatenes vedlikeholdstilstand. I samsvar med nr. 4 skal ingen vurderingskriterier overstiges.

R.2.  MÅLINGENES OMFANG

R.2.1.  Målinger under prøvingene

Følgende verdier skal minst måles og registreres under prøvingene:

— Trykkraft i lengderetningen FLxi

— Hjulhøyde dzij for alle hjul

(1) Andre målesystemer som gir samme resultat, kan også brukes.
(2) Betingede konstruksjonstoleranser er tillatt.
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— Tverrgående krefter på akselkasser Hyj for alle hjul

— Deformasjon av akselholdere dAijy for alle hjul (bare for godsvogner med akselholdere)

— Sidebevegelse dyP1, dyP2 for bufferne mellom de tilkoplede godsvognene og prøvingsgodsvognen

— Registrering av spormarkører (figur R1)

— Tilbakelagt kjørelengde (f.eks. én meter mellom markørene)

Figur R3

R.2.2.  Målinger/beregninger som skal foretas

— Måling av torsjonsstivhet (ct*) i de tilkoplede godsvognene til prøvingsgodsvognen.

— Måling av den karakteristiske statiske kurven på de tilkoplede godsvognenes og prøvingsgodsvognens buffere.

— Målinger av sporgeometri før og etter prøvingene.

— Målinger av sideforskyvning og langsgående forskyvning mellom akselkassen og akselholderen på 
prøvingsgodsvognen før og etter prøvingene.

— Målinger av bufferhøyden over skinnehodet på de tilkoplede godsvognene og prøvingsgodsvognen.

R.3.  VURDERINGSKRITERIER VED BEREGNING AV TILLATT TRYKKRAFT I LENGDERETNINGEN

— Vurdering av andre hjul enn styrehjul dzij ≥ 50 mm over en avstand ≥ 2 m.

— Styrehjulklatringen dzij ≥ 5 mm for hjulbelastningen Qij < 0; styrehjulene er hjul 11 og 12 i godsvogner med to 
aksler. Dette kriteriet skal kontrolleres i tilfelle av komplett konfigurasjon av prøvingstogene.

— Deformasjon av akselholder dyAij ≥ 22 mm (1), målt 380 mm fra rammebjelkens nedre kant.

— Stabilisert sporbelastning Hlim (2m) = 25 + 0,6 x 2 x Qo (kN)

Qo = midterste hjuls kraft på sporet

— Minste vannrette overlapping mellom bufferplater ≥ 25mm.
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R.4.  ANALYSE

For hver prøving er det nødvendig å beregne

— Hy, i Dz, i,j-verdien over en avstand på 2 m

— dzij som en verdi for styrehjulklatringen. Analysen skal kontrolleres bare med prøvingstog i komplett konfigurasjon.

— FLX

— dyAij (for godsvogner med to aksler og akselholdere)

— dyp

Verdiene som beregnes, skal framstilles grafisk som en funksjon av trykkraften i lengderetningen FLX.

For å kunne beregne den tillatte trykkraften i lengderetningen, skal de lineære regresjonslinjeligningene defineres for de 
mengdene som skal måles, dzij, dyAi,j og Hyi.

Den tillatte trykkraften i lengderegningen skal defineres som verdien funnet på abscissen for skjæringspunktet mellom 
den lineære regresjonslinjen og vurderingskriteriet (se figur R4).

Figur R4

Vurderingskriteriet som gir den laveste verdien for FLert skal bestemme den tillatte trykkraften i lengderetningen. Det 
skal utarbeides en rapport som beskriver de prøvingene som er gjennomført, og som viser en oversikt over de viktigste 
dataene i tabellform.
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R.5.  VILKÅR FOR FRITAK FOR PRØVING

Toakslede godsvogner: avhengig av egenvekt, lengde over bufferne og torsjonsstivhet i samsvar med følgende diagram:

Figur R5

Minste egenvekt for lange toakslede godsvogner med sidebuffere og skruekopling

14,1 m ≤ Lob ≤ 15,5 m og 9m < = 2a* <= 10 m

Kraft i lengderetningen FL = 200 kN og bufferplater R 0 2 750 mm

Fireakslede godsvogner:

— Egenvekt ≥ 16 t

— Forholdet egenvekt/LOB ≥ 1,0 t/m

— Overhengets lengde i samsvar med vilkårene i figur R6 for godsvogner med styrende akselboggier, og i figur R7 for 
godsvogner med boggitype Y25
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Figur R6
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Figur R7
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S.1.  BESTEMME BREMSEKRAFTEN FOR KJØRETØYER SOM ER UTSTYRT MED UIC-
TRYKKLUFTBREMSER FOR PASSASJERTOG

S.1.1.  Allment

Den avbremsede massen som er påført en godsvogn, skal angi godsvognens bremsekraft i et 500 m langt tog som 
bremses i P-stilling.

Den avbremsede massen for et tog med godsvogner er i prinsippet summen av de avbremsede massene som er påført 
kjøretøyene med en aktiv brems.

Denne avbremsede massen gjelder for vognsett uten egen trekkraft som er ≤ 500 m lange og bremses i P-stilling.

S.1.2.  Bestemme bremsekraften ved beregning

S.1.2.1.  Bestemme bremsekraften ved hjelp av faktoren k

Den avbremsede massen B for en godsvogn skal bestemmes ved beregning dersom følgende vilkår er oppfylt:

— høyeste hastighet ≤ 120 km/t,

— hjulene bremses på begge sider og har en nominell diameter på 920-1000 mm,

— bremseskoene er laget av P10-støpejern,

— klossene er av typen Bg (enkel) eller Bgu (dobbel),

— kraften som tilføres av bremseskoene, er 5-40 kN med Bg-klosser og 5-55 kN med Bgu-klosser.

Den avbremsede massen skal beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ligning (S1): (B[t]) = 

der ΣFdyn er summen av alle krefter som tilføres av bremseskoene mens kjøretøyet er i bevegelse, og k er en dimensjonsløs 
faktor som avhenger av bremseskotypen (Bg eller Bgu) og av hver bremseskos kontaktkraft.

ΣFdyn skal beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

Ft = effektiv kraft ved bremsesylinderen [kN], når tilbakeslaget fra sylinderne og bremseutstyret er trukket fra
i = samlet økning for bremseutstyret
i* = økningen etter det sentrale bremseutstyret (normalt 4 for toakslede godsvogner og 8 for boggigodsvogner)
ηdyn = bremseutstyrets gjennomsnittseffektivitet mens kjøretøyet er i bevegelse (gjennomsnitt mellom to 

vedlikeholdsbesøk) ηdyn kan være inntil 0,91, avhengig av typen bremseutstyr.
FR = motkraft tilført fra regulator (vanligvis 2 kN)

«k»-kurvene som brukes til å beregne den avbremsede massen, framkommer ved matematiske formler av følgende type:

Ligning (S2): k = (a0 + a1 × (Fdyn) + a2 × (F2
dyn) + a3 × (F3

dyn))

der:

a0 a1 a2 a3

kBg 2,145 -5,38 × 10-2 7,8 × 10-4 -5,36 × 10-6

kBgu 2,137 -5,14 × 10-2 8,32 × 10-4 -6,04 × 10-6



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/738 22.10.2015

S.1.2.2.  Godsvogner der det påkrevde vilkåret for beregning av bremsekraft i samsvar med avsnitt S 1.2.1, ikke er gitt

Beregningsmetoden som er beskrevet nedenfor, skal brukes til å konstruere bremseutstyr til godsvogner med en høyeste 
hastighet ≤ 120 km/t. Den avbremsede massen som er påført godsvognen, skal bestemmes ved prøving.

Den avbremsede massen beregnes vanligvis i følgende to trinn:

1. Beregning av bremselengden på grunnlag av bremsekraften som anvendes i de forskjellige hastighetsområdene.

2. Fastsettelse av bremseprosenten ut fra den beregnede bremselengden ved hjelp av vurderingsdiagrammet i figur S1 
(godsvogn isolert sett).

Figur S1

Vurderingsdiagram

Bremselengden skal beregnes trinn for trinn (avsnitt S.4.1) eller ved hjelp av retardasjonstrinn (avsnitt S.4.2).

Beregningsmetodene som er angitt, gjelder i prinsippet for en enkelt godsvogn.

Bremselengden skal beregnes for hver av utgangshastighetene som er angitt i avsnitt S.1.3.2, og for lastforholdene i 
avsnitt S.1.3.2 idet det tas hensyn til

— den gjennomsnittlige dynamiske effektiviteten mellom to vedlikeholdsbesøk,

— en fyllingstid for bremsesylinderen på 4 s,

— den laveste gjennomsnittlige friksjonsegenskapen for friksjonsmaterialene på denne typen godsvogn.

Når bremselengdene er beregnet, skal den avbremsede massen forhåndsbestemmes ved hjelp av framgangsmåten i 
avsnitt S.1.3.2, men med de beregnede bremselengdene i stedet for de gjennomsnittlige bremselengdene som er målt 
ved prøvinger.

Som beskrevet i avsnitt S.1.2.1 for godsvogner som har en høyeste hastighet på 140 km/t, kan den avbremsede massen 
som er beregnet for 120 km/t (jf. avsnitt S.1.2.1), også brukes for den høyeste hastigheten på 140 km/t.
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Den avbremsede massen kan forhåndsbestemmes ved hjelp av denne beregningsmetoden idet det tas hensyn til følgende 
tilleggspunkter:

— Bremselengden skal beregnes for bremsing fra 100, 120, 140 og 160 km/t opp til godsvognens høyeste hastighet.

— Når bremselengdene er beregnet, skal den avbremsede massen forhåndsbestemmes ved hjelp av framgangsmåten 
i avsnitt S.1.3.2, men med de beregnede bremselengdene i stedet for de gjennomsnittlige bremselengdene som er 
målt ved prøvinger.

Den avbremsede massen som er påført godsvognen, skal bestemmes ved prøving (avsnitt S.1.3).

S.1.3  Bestemme den avbremsede massen ved prøving

Denne framgangsmåten er obligatorisk når det ikke finnes noen godkjent beregningsmetode. Framgangsmåten kan også 
følges for godsvogner som beskrevet i avsnitt S.1.2.1 (P10-bremsesko). Dersom prøvingene gir en avbremset masse 
som er høyere enn den beregnede verdien, skal den beregnede verdien ikke endres; dersom prøvingene gir en avbremset 
masse som er lavere enn den beregnede verdien, skal årsaken til dette resultatet finnes.

Følgende prøvinger kan gjennomføres:

— prøvinger med et enkeltkjøretøy

Ved disse prøvingene skal togets eller godsvognens bremselengde måles ved en nødbremsing fra v0 på rett og flatt spor. 
Bremselengden skal måles fra det punktet der nødbremsen ble aktivert.

S.1.3.1.  Godsvogner	med	høyeste	hastighet	på	≤	120	km/t

S . 1 . 3 . 1 . 1 .   P r ø v i n g  a v  e t  e n k e l t k j ø r e t ø y  ( b r e m s e s v i k t p r ø v i n g )

Det aktuelle kjøretøyet skal koples til et lokomotiv og akselereres opp til en hastighet på v0. Når denne hastigheten er 
nådd, skal den mekaniske koplingen koples fra. Nødbremsen skal aktiveres. Bremselengden skal måles fra det punktet 
der nødbremsen ble aktivert.

S . 1 . 3 . 1 . 2 .   K j ø r e t ø y s a m m e n s e t n i n g  v e d  b r e m s e s v i k t p r ø v i n g

— én godsvogn når det gjelder en vanlig boggigodsvogn,

— en gruppe på tre godsvogner når det gjelder toakslede godsvogner,

— en gruppe på to godsvogner når det gjelder leddgodsvogner uten boggi,

— et godsvognsett som ikke kan deles i drift.

Bremsesviktprøvingene skal gjennomføres ved 100 km/t og 120 km/t.

Når det finnes en omstiller for tom/lastet tilstand, skal bremsesviktprøvinger gjennomføres.

— i «tom» tilstand omkring overgangslast (forutsatt at det er mulig med det aktuelle kjøretøyet). Når det gjelder 
en automatisk omstiller for tom/lastet tilstand, skal prøvingene også gjennomføres i «tom» tilstand omkring 
overgangslast, men ved en last som er langt nok under overgangslasten til at den automatiske innretningen er stabil 
i «tom» tilstand,

— ved største belastning, i «lastet» tilstand.

Når det gjelder kjøretøyer med en automatisk, kontinuerlig omstiller for belastning, skal bremsesviktprøvingene 
gjennomføres:

— i tom tilstand (egenvekt), i lasteinnstillingen «tom», for å kontrollere at den høyeste foreskrevne λ–verdien ikke 
overskrides,

— med største belastning (som skal gi største avbremsede masse).

— Bremsesviktprøvinger skal også gjennomføres for å kontrollere den avbremsede massen ved punktet for høyeste 
energitap.

De allmenne prøvingsvilkårene er beskrevet i avsnitt S.3.1.
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Den målte lengden skal korrigeres for nominelle prøvingsvilkår (vo nom) ved hjelp av metoden angitt i avsnitt S.3.2.

Ut fra den gjennomsnittlige bremselengden s (gjennomsnitt av tillatte korrigerte verdier) skal kjøretøyets bremseprosent 
bestemmes enten på grunnlag av kurvene for 120 km/t og/eller 100 km/t i figur S1, eller på grunnlag av formelen i 
tabell S1. Den resulterende minste bremseprosenten skal tas.

Tabell S1

Beregning av λ

V  
[km/t] C D

100 52 840 10

120 83 634 19

140 119 179 19

160 161 280 19

Disse formlene er gyldige innenfor grensene som tilsvarer ytterpunktene for kurvene i figur S1.

Når den avbremsede massen som skal påføres kjøretøyet, er bestemt ved prøvinger, skal prøvingsresultatet justeres for 
«gjennomsnittlig» dynamisk effektivitet mellom to vedlikeholdsbesøk (0,83 for godsvogner som beskrevet i avsnitt 
S.1.2.1).

Med P10-bremsesko skal den avbremsede massen korrigeres for dynamisk kraft ved bremseklossholderen ved hjelp av 
følgende metode:

a)  Bestem bremseutstyrets effektivitet så nøyaktig som mulig mens kjøretøyet kjører under prøvingen for å bestemme 
ηdyn test.

Dersom denne målingen ikke er foretatt, kan ηdyn test = 0,91 brukes til nye godsvogner med konvensjonelt 
bremseutstyr.

For andre kjøretøyer der ηdyn test ikke er målt, kan følgende brukes:

Denne formelen kan ikke brukes til ηstat test-verdier som er lavere enn 0,6. ηdyn test skal aldri være høyere enn 0,91.

b)  Med Btest som avbremset masse per bremseklossholder i prøvingen, kan ligning (1) og (2) ovenfor brukes til å 
bestemme Fdyn test ved å lese av verdien direkte.

c)  Den korrigerte dynamiske kraften er som følger:

d)  Med denne verdien for Fdyn corr kan de samme tabellene brukes til å bestemme den korrigerte avbremsede massen 
per bremseklossholder, Bcorr.

S.1.3.2.  Godsvogner med høyeste hastighet over 120 km/t, men ikke over 160 km/t

Metoden er identisk med den metoden som er beskrevet i avsnitt S.1.3.1, med ytterligere to prøvingsserier, en fra 
140 km/t og den andre fra 160 km/t, dersom godsvognen kan kjøre i 160 km/t.

Den målte bremselengden skal korrigeres for nominelle prøvingsvilkår (Vo nom) ved hjelp av metoden angitt i avsnitt S.3.2.
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De korrigerte gjennomsnittlige bremselengdene skal brukes til å bestemme fire verdier for λ (λ100, λ120, λ140, λ160) på 
grunnlag av kurvene i figur S1 (eller på grunnlag av formlene for disse kurvene — se tabell S1).

Minsteverdien skal tas fra λ100, λ120, λ140 og λ160.

S.2.  BESTEMME BREMSEKRAFTEN FOR GODSVOGNER SOM ER UTSTYRT MED UIC-
TRYKKLUFTBREMSER FOR GODSTOG

Den avbremsede massen for godsvogner i G-stilling skal anses å være den samme som den avbremsede massen som 
ble bestemt i P-stilling.

Det skal ikke foretas noen egen vurdering av bremsekraften for godsvogner i G-stilling.

S.3.  GJENNOMFØRING AV PRØVINGENE

S.3.1.  Metode for gjennomføring av prøvingene

S.3.1.1.  Atmosfæriske forhold

For å unngå at dårlige atmosfæriske forhold påvirker resultatene, skal prøvingene gjennomføres ved minst mulig vind 
og tørre skinner.

S.3.1.2.  Antall prøvinger

Minst fire gyldige prøvinger skal gjennomføres, og på grunnlag av disse skal gjennomsnittet beregnes. Alle 
bremselengdene som oppnås, skal korrigeres i samsvar med nr. 1 i avsnitt S.3.2.

Gjennomsnittet skal godkjennes dersom det oppfyller følgende kriterier, som skal kontrolleres samtidig:

Kriterium 1:   ≤ (3,0%) og

Kriterium 2: Ekstremverdi se –gjennomsnitt ( ) ≤ 1,95 × σn

der se er den bremselengden som ligger lengst fra gjennomsnittet.

Dersom det ene av de to kriteriene ikke er oppfylt, skal det gjennomføres en ekstra prøving (som forkaster ekstremverdien 
«se» dersom kriterium 2 ikke er oppfylt og n ≥ 5).

Når de nye verdiene er innhentet, skal kriterium 1 og 2 deretter kontrolleres, der:

si = bremselengden målt i prøving «i», etter korrigering,

 =
den gjennomsnittlige bremselengden,

n = antall prøvinger,

σn = standardavviket for prøven

og

Antallet gyldige prøvinger skal være minst 70 % av det samlede antallet gjennomførte prøvinger. Prøvingene som tas ut 
i henhold til avsnitt S.3.2 nr. 1b), skal ikke medregnes i det samlede antallet prøvinger.

Dersom det ene av de to kriteriene ikke er oppfylt etter 10 prøvinger, skal prøvingsserien avbrytes og bremseanlegget 
kontrolleres. Avbrytelsen av prøvingen skal registreres i prøvingsrapporten.

S.3.1.3.  Friksjonsdelenes og skivenes/hjulenes tilstand

Før prøvingene begynner skal kjøretøyets friksjonsdeler (bremsebelegg/-sko) kjøres til minst 70 % dekning. Kortere 
bremselengder oppnås med 3-5 mm slitasje på bremsesko av støpejern. Dersom prøvingene omfatter bremsing til 
stillstand under våte forhold, skal den fremre kanten på belegget/skoen kjøres inn i rotasjonsretningen.
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Det anbefales at prøvingene gjennomføres på kjøretøyer med klossbremser og hjul (enten nye eller omprofilerte) som 
har kjørt minst 1200 km.

Det anbefales at utgangstemperaturen for skivene/hjulene ligger mellom 50 °C og 60 °C.

S.3.2.  Metode for å evaluere prøvingsresultatene

S.3.2.1. Korrigere bremselengden fra hver prøving

Bremselengden som ble oppnådd i prøving «j», skal korrigeres for å ta hensyn til følgende faktorer:

— nominell hastighet i forhold til utgangshastigheten målt i prøvingen,

— prøvingssporets helling eller stigning.

Korrigeringen skal foretas ved hjelp av følgende formel:

Omregningen gir følgende:

der:

sjcorr [m] =  korrigert bremselengde (som tilsvarer den nominelle hastigheten i prøving j),
sjmeas [m] =  bremselengde målt i prøving j,
vjnom [km/t] =  nominell utgangshastighet i prøving j,
vjmeas [km/t] =  utgangshastighet målt i prøving j,
ρ =  treghetskoeffisient for «roterende masser», som defineres som følger:

der:

m = prøvingstogets eller prøvingskjøretøyets masse,

mr = tilsvarende masse for de roterende delene.

(dersom ingen nøyaktig verdi er kjent, skal ρ = 1,15 brukes for lokomotiver og ρ = 1,04 brukes for 
passasjervogner)

i [mm/m] = gjennomsnittlig helling eller stigning over sjmeas på prøvingssporet, som er positiv (+) for stigning og 
negativ (-) for helling.

Følgende to kriterier skal kontrolleres for å validere prøvingen:

a)  |i| < 3 mm/m (5 mm/m i unntakstilfeller)

og

b)  vjmeas - vjnom ≤ 4 km/t

S.3.2.2. Korrigere den gjennomsnittlige bremselengden s

Den gjennomsnittlige bremselengden (s) som ble oppnådd i samsvar med avsnitt S.3.1, skal korrigeres for å ta hensyn 
til følgende faktorer:

a)  Dynamisk effektivitet for bremseutstyret som prøves, sammenlignet med den gjennomsnittlige verdien i drift, og 
for skivebremser, den gjennomsnittlige hjuldiameteren på kjøretøyene som prøves, sammenlignet med diameteren 
på halvslitte hjul. For godsvogner med P10-klossbremser og konvensjonelt bremseutstyr skal den dynamiske 
effektiviteten korrigeres ved hjelp av metoden beskrevet i avsnitt S.1.3.1. 
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Den gjennomsnittlige bremselengden skal korrigeres ved hjelp av følgende formel:

og

der:

 =
korrigert gjennomsnittlig bremselengde,

 =
gjennomsnittlig bremselengde i prøvingen,

te [s] = tilsvarende reaksjonstid for bremsekraften,

Vnom [m/s] = nominell utgangshastighet i prøvingen,

dtest [mm] = gjennomsnittlig hjuldiameter på kjøretøyene som prøves,

dm [mm] = diameter på det halvslitte hjulet,

Fcorr [kN] = korrigert bremsekraft,

Ftest [kN] = gjennomsnittlig bremsekraft i prøvingen,

ηM = bremseutstyrets effektivitet under gjennomsnittlige driftsforhold,

ηtest = bremseutstyrets effektivitet i prøvingen,

Wm [kN] = gjennomsnittlig motstand mot å gå framover.

b)  Reell fyllingstid i forhold til de nominelle 4 s. Denne korrigeringen skal bare anvendes ved prøvinger av et enkelt 
isolert kjøretøy.

Følgende korrigeringsformel skal brukes:

der:

 =
korrigert gjennomsnittlig bremselengde,

 =
gjennomsnittlig bremselengde,

ts [s] = målt gjennomsnittlig fyllingstid for bremsesylindrene,
Vnom [m/s] = nominell utgangshastighet i prøvingene.

S.4.  EVALUERING AV BREMSEVIRKNINGEN VED HJELP AV BEREGNING

S.4.1.  Beregning trinn for trinn

Stopplengden kan beregnes trinn for trinn ved å begynne med en allmenn metode basert på en dynamisk ligning; 
algoritmen defineres på følgende måte:

Trinn 1: ΣFi + Wi = me × ai

der:

ΣFi = summen av retardasjonskreftene for alle aktive bremser,

Wi = retardasjonsmotstand ved tiden i,

me = tilsvarende kjøretøymasse (herunder roterende masser),

ai = retardasjon ved tiden i.
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Trinn 2:

Trinn 3: vI+1 = vi - ai × Δt

der:

Δt = tidsberegningsintervall (Δt ≤ 1s),

vi = utgangshastighet for intervallet Δt,

vI+1 = slutthastighet for intervallet Δt.

Trinn 4:

der:

vmi = gjennomsnittshastighet i tidsintervallet Δt.

Trinn 5: Δsi = vmi x Δt

der:

Δsi kjørelengde i intervallet Δt.

Kjørelengden Δsi kan også beregnes ved hjelp av en av følgende formler:

Trinn 5a: Δsj = vj × Δt - 1/2 × ai × Δt2

Trinn 5b:

På grunnlag av hypotesen om at bremsekraften er konstant i intervallet, gir alle formlene samme resultat.

Trinn 6: s = Σ (vmi × Δt)

der:

s samlet stopplengde (ned til v = 0)

S.4.2  Beregning ved hjelp av retardasjonstrinn

I tilfeller der kjøretøyene er utstyrt med bremser som skaper retardasjonskrefter som er konstante i trinn for visse 
hastighetsintervaller, eller dersom gjennomsnittet av denne kraften er kjent, kan følgende forenklede metode brukes:

Trinn 1:

der:

Fmi, Wmi og ami er konstantverdier eller gjennomsnitt i hastighetsintervallet vi-vi+1.

Trinn 2:

der:

Δsi = kjørelengde i dette hastighetsintervallet

Trinn 3: s = te × v o + ΣΔsi

__________
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T.1.  GODSVOGNER SOM SKAL KJØRE PÅ DET BRITISKE JERNBANENETTET

T.1.1. Innledning

Det kan kjøres med følgende lasteprofiler for godsvogner på jernbanelinjene i Storbritannia: W6, W7, W8 og W9. 
Infrastrukturforvaltningen skal føre en liste i infrastrukturregisteret over hvilken lasteprofil som kan brukes på en 
jernbanelinje. Lasteprofilene beskrives nedenfor i avsnitt A –W6, avsnitt B — prøveberegning, avsnitt C — W7 og 
W8, avsnitt D — W9. Anvendelsen av disse lasteprofilene er begrenset til kjøretøyer med minst mulig tverrgående 
opphengsbevegelse og svai. Kjøretøyer med mykt tverrgående oppheng og/eller stor svai skal evalueres dynamisk etter 
Notified National Standards.

Under 400 mm over skinnenivå skal godsvognene være i samsvar med både referanseprofilen og G1 og W6, idet den 
profilen som begrenser størrelsen mest, benyttes .
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T.1.2. Avsnitt A — Lasteprofil for godsvogner i Storbritannia (W6)

Figur T1

Merknad om reduksjonsformlene og andre faktorer som skal tas i betraktning når W6-profilen benyttes på 
rullende materiell.

Området over 1 000 mm over skinnenivå

Allment

Denne delen av lasteprofilen skal anses å være statisk og profilbredden påvirkes ikke av sidebevegelser.

Dimensjonen 1 000 mm over skinnenivå

Dimensjonen 1 000 mm over skinnenivå er et absolutt minimum; ingen del av godsvognen skal stikke loddrett ned under 
denne verdien og dermed overskride profilen, uansett belastnings- eller slitasjeforhold. Den loddrette fjærvandringen 
skal bestemmes som den ekstreme bevegelsen til fast tilstand eller mot fjærstopptilstand.

Fastsettelse av største kjøretøybredde

Dimensjonen 2 820 mm på et rett spor (tilsvarer 3 024 mm i kurver med en radius på 200 m) er tillatt uten bruk av 
breddereduksjonsformler. 

Diagram for breddereduksjonsformler.
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Figur T2

A = akselavstand/boggisenteravstand i meter
Ni og No = avstand i meter fra gjeldende seksjon til nærmeste aksel eller boggisenter

Formler som skal benyttes for å bestemme reduksjonen over 1 000 mm over skinnenivå.

a)  Reduksjon Ei (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom aksler/boggier:

Ei = 
ANi - Ni

2

 - 0,102
400

b)  Reduksjon Eo (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon utenfor akslene eller boggisenteret:

Eo = 
ANo + No

2

 - 0,102
400

Merk:

— En negativ verdi beregnet av a) eller b) ovenfor angir at reduksjonen skal være null.

— Det er ikke nødvendig med reduksjon på kjøretøyets midtpunkt, med mindre avstanden mellom boggisentre 
overstiger 12,8 m.

— Breddereduksjonsformlene gjelder likt for alle breddekoordinater for den øvre delen av profilen.

— Det er ikke tillatt å øke bredden av denne lasteprofilen, selv om forskyvningene i kurven er mindre enn beskrevet 
ovenfor.

Området under 1 000 mm over skinnenivå

Allment

Denne delen av lasteprofilen er forenklet kinematisk.

Det skal tas behørig hensyn til alle tverrgående forskyvninger uansett årsak, dvs.:

a) full tverrgående opphengsvandring,

b) full tverrgående opphengsslitasje,

c) kurveforskyvning (Ei eller Eo).

Følgende skal ikke tas med:

d) kjøretøyets krenging, 

e) nedbøyning av akselholder,

f) klaring mellom hjulflens og skinne,

g) slitasje på hjulflens og skinne.
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Alle verdier for klaring til underlaget er et absolutt minimum; ingen del av godsvognen kan stikke loddrett nedover og 
dermed overskride profilen, uansett belastnings- eller slitasjeforhold. Den loddrette fjærvandringen skal fastsettes som 
den ekstreme bevegelsen til fast tilstand eller mot fjærstopptilstand.

Dessuten skal kjøretøyet under ovennevnte forhold med full loddrett nedbøyning og slitasje ikke overskride klaringen 
mot underlaget i forhold til nivåene 75, 100 og 135 mm over skinnenivå, når kjøretøyet står på en konkav eller konveks 
loddrett kurve med en radius på 500 m.

Bestemmelse av største kjøretøybredde

Ikke noe sted på kjøretøyet skal kombinasjonen av dets:

1)  største statiske bredde, pluss

2)  summen av de verdiene som er avledet av 1.2.1 a), b) og c),

overstige noen av de fire følgende verdiene:

Kurveradius (R) Største bredde (1) + (2)

Rett(*) 2 700 mm

360 m 2 700 mm

200 m 2 820 mm

160 m 2 900 mm

(*) Inngår for å omfatte de komponentene som ikke er utsatt for kurveforskyvning, f.eks. akselkasser.

Diagram for breddereduksjonsformler

Figur T3

A = akselavstand/boggisenteravstand i meter

Ni og No = avstand i meter fra gjeldende seksjon til nærmeste aksel eller boggisenter

R = kurveradius (R)

Formler som skal benyttes for å bestemme reduksjonen under 1 000 mm over skinnenivå

a) Reduksjon Ei (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom aksler eller boggisentre.

Ei = 
ANi - Ni

2

2R
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b)  Reduksjon Eo (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon utenfor aksler eller 
boggisentre.

Ei = 
ANo + No

2

R

Merknader:

— Alle breddereduksjoner avledet av ovennevnte gjelder likt for alle breddekoordinater for den nedre delen av 
profilen.

— Det er ikke tillatt å øke bredden på denne lasteprofilen.

T.1.3. Avsnitt B — Prøveberegning for kjøretøy med lasteprofil W6-A 

1. Eksempel

1.1.  Toakslet lukket godsvogn med følgende dimensjoner:

Akselavstand (A) 9 m
Lengde over bufferbjelke 12,82 m
Full tverrgående opphengsvandring ± 0,02 m
Full tverrgående opphengsslitasje 0,003 m

1.2. Området over 1 000 mm over skinnenivå

1.2.1. Ved kjøretøyets midtpunkt

Ei = 
ANi - Ni

2

400

Ei = - 0,051 m

Ei beregnes som en negativ verdi og derfor kreves ingen reduksjon.

1.3. Ved kjøretøyets bufferbjelke

1.3.1.

Ei = 
ANo + No

2

 - 0,102
400

Eo = - 0,05 m

Eo beregnes som en negativ verdi og derfor kreves ingen reduksjon.

1.4. Området under 1 000 mm over skinnenivå

1.4.1. Samlede tverrgående opphengsbevegelser

1.4.1.1. (0,020 + 0,003) m = 23 mm (reduksjon av halvbredden)

1.5. Ved akselens midtlinje

1.5.1.  Eo/Ei = null

Derfor er største bredde over akselkassekomponenter:

2 700 - 2(23) = 2 654 mm

1.6. Ved kjøretøyets midtpunkt

1.6.1.

Ei = 
ANi - Ni

2

R
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i) for R = 360 m Ei = 28 mm

Derfor er største bredde ved R = 360 m:

2 700 - 2(23) - 2(28) = 2 598 mm

ii)  for R = 200 m Ei = 51 mm

Derfor er største bredde ved R = 200 m:

2 820 - 2(23) - 2(51) = 2 672 mm

iii) for R = 160 m Ei 63 mm

Derfor er største bredde ved R = 160 m:

2 900 - 2(23) - 2(63) = 2 728 mm

Av ovenstående kan det ses at tilfellet i) gir laveste verdi, og derfor er største tillatte bredde ved kjøretøyets midtpunkt 
2 598 mm.

1.7. Ved kjøretøyets bufferbjelke

1.7.1.  

Ei = 
ANo + No

2

R

i) for R = 360 mm Eo = 29 mm

Derfor er største bredde ved R = 360 mm:

2 700 - 2(23) - 2(29) = 2 596 mm

ii) for R = 200 m Eo = 52 mm

Derfor er største bredde ved R = 200 m:

2 820 - 2(23) - 2(52) = 2 670 mm

iii) for R = 160 m Eo = 65 mm

Derfor er største bredde ved R = 160 m:

2 900 - 2(23) - 2(65) = 2 724 mm

Av ovenstående kan det ses at tilfellet i) gir laveste verdi, og derfor er største tillatte bredde ved kjøretøyets 
bufferbjelke 2 596 mm.

3. Beregning av loddrett forskyvning/klaring til underlag

3.1. Forskyvning av fjærende deler

3.1.1.

a)  Tillatt hjulslitasje 38,0 mm
b)  Hul rulleflate 6,0 mm
c)  fjærer, kjøretøyets egenvekt til fjærstopp 98,5 mm

I alt: 142,5 mm (benytt 143 mm)

Merk: Denne forskyvningen kan reduseres med den samlede tykkelsen på en kjeglepakning montert på en akselkasse for 
å kompensere for hjulslitasje, på kjøretøyer som kan utstyres med kjeglepakninger.
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3.2. Forskyvning av ufjærede deler

3.2.1.

d)  (a)  tillatt hjulslitasje 38 mm 38 mm
e)  (b)  hul rulleflate 6 mm 6 mm

I alt: 44 mm

3.2.2.

3.3. Klaring til underlag ved kjøretøyets midtpunkt

3.3.1.

Den loddrette forskyvningen Hi av et kjøretøy som står på en konveks loddrett kurve med en radius på 500 m, er gitt 
ved følgende formel:

Hi = 
ANi - Ni

2

R

Hi = 20 mm.

3.4.  Klaring til underlag ved kjøretøyets bufferbjelke

3.4.1.

Den loddrette forskyvningen Ho av et kjøretøy som står på en konkav loddrett kurve med en radius på 500 m, er gitt ved 
følgende formel:

Ho = 
ANo + No

2

R

Ho = 21 mm

3.4.2.

Merk: Verdier som oppnås som beskrevet i punkt 3.3 og 3.4 ovenfor, kommer i tillegg til dem som beregnes i punkt 3.1 
og 3.2 ovenfor, men bare for nivåene 75, 100 og 135 mm over skinnenivå.
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T.1.4. Avsnitt C — Lasteprofil W7 og W8

Lasteprofil W7

Figur T4
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Lasteprofil W8

Figur T5

T.1.5. Avsnitt D — Spesiell lasteprofil W9

— Vognkassen og boggiene skal konstrueres i samsvar med lasteprofil W6.

— Når en avtakbar last er lastet på godsvognen, skal den være i samsvar med lasteprofil W9 som beskrevet nedenfor.

1.1.  Lasteprofil W9 har to forskjellige deler som begge skal være i samsvar med:

W9 (i), dette gjelder lasteenheter plassert mellom boggisentrene [NB (i) står for «inner» = innvendig],

W9 (i), dette gjelder lasteenheter plassert på godsvognens overheng, dvs. mellom endeboggi og tilsvarende anvendbare 
ende av godsvognens lasteflate [NB (o) står for «outer» = utvendig].
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Referanseprofil for lasteprofil W9 (i) innvendig

Figur T6

Koordinater for profil W9:

Containervogner har forskjellige posisjoner for enheter av forskjellig størrelse for forskjellige transportsystemer. Når 
disse enhetene er lastet på en containervogn, er de festet verken på tvers eller på langs. Alle lastetilpasninger og mulige 
bevegelser under transport skal tas med i betraktning for både W9 (i) og W9 (o).
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2. Merknader om reduksjonsformlene og andre faktorer som skal tas i betraktning ved bruk av lasteprofil W9

2.1.  Lasteprofil W9 (i) er spesifisert for en godsvogn med en boggisenteravstand på 13,5 m. Det er ikke tillatt å øke 
profilbredden for godsvogner med en boggisenteravstand som er mindre enn 13,5 m, men det skal foretas en 
reduksjon i profilbredden på godsvogner med en boggisenteravstand som er større enn 13,5 m.

2.1.1. Området over 1 000 mm over skinnenivå

2.1.1.1. Allment

2.1.1.2.

Denne delen av lasteprofil W9 (i) skal anses som statisk,s og profilbredden påvirkes ikke av opphengets sidebevegelser 
opp til en grenseverdi på 13 mm (medregnet slitasje).

Bredden på lasteprofil W9 (i) skal reduseres på begge sidene av midtlinjen med en avstand som tilsvarer opphengets 
sidebevegelser som overstiger grenseverdien på 13 mm.

Området 1 000 mm over skinnenivå ved en bredde på 2 796 mm er et absolutt minimum. Ingen del av lasteenheten 
skal stikke loddrett nedover og dermed overskride lasteprofilen, uansett belastnings- eller slitasjeforhold. Den loddrette 
fjærvandringen skal fastsettes som den ekstreme bevegelsen til fast tilstand eller mot fjærstopptilstand.

Området mellom 1 000 mm og 780 mm over skinnenivå

Figur T6

Lastbærende plattformslengde

A = boggisenteravstand (i meter)

Ni = Avstand fra gjeldende seksjon til nærmeste boggisenter (i meter)

R = kurveradius 

Merk: Generelt oppnås den største reduksjonen når Ni = A/2.

1.1.3. Reduksjon Ei (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom aksler/boggier:

Ei = 
ANi - Ni

2

 - 0,114
400
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Merk:

— En negativ verdi beregnet av ovennevnte punkt 1.1.3 indikerer at reduksjonen skal være null.

— Det er ikke nødvendig med reduksjon på kjøretøyets midtpunkt, med mindre avstanden mellom boggisentre 
overstiger 13,5 m.

Breddereduksjonsformelen gjelder likt for alle breddekoordinater i området over 1 000 mm over skinnenivå.

Området mellom 1 000 mm og 780 mm over skinnenivå

2.1.  Allment

2.1.1. Denne delen av lasteprofil W9 (i) er forenklet kinematisk.

Det skal tas behørig hensyn til alle tverrgående forskyvninger uansett årsak:

a) Full tverrgående opphengsvandring

b)  Full tverrgående opphengsslitasje

c)  Reduksjon på grunn av kurveforskyvning Ei

d)  Lasteenhetens bevegelse beskrevet i innledningen i vedlegg 5 avsnitt D

Følgende skal ikke tas med:

e)  Kjøretøyets krenging

f)  Nedbøyning av akselholder

g)  Klaring mellom hjulflens og skinne

h)  Slitasje på hjulflens og skinne

2.1.3.  Området under 780 mm over skinnenivå

2.1.3.1.

Ingen del av den lasteenheten som er i samsvar med W9 (i), skal stikke inn i dette området uansett belastnings- eller 
slitasjeforhold, med mindre denne delen av lasteenheten er i samsvar med lasteprofil W6.

2.1.4.  Fastsettelse av profilbredder for W9 (i)

Figur T7

Lastbærende plattformslengde
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2.1.5.  Ikke noe sted på kjøretøyet skal kombinasjonen av dens:

i) største statiske bredde, pluss

ii) summen av de verdiene som er avledet av 2.1.1 a), b), c) og d),

overstige noen av de tre verdiene nedenfor:

Kurveradius (R) største bredde (i) + (ii)
360 m 2 810 mm
200 m 2 912 mm
160 m 2 970 mm

2.1.5.1. Reduksjon Ei (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom boggier:

2.1.6.2.  Merk: Alle breddereduksjoner avledet av ovennevnte, gjelder likt for alle breddekoordinater i området mellom 
1 000 mm og 789 mm over skinnenivå. Det er ikke tillatt å øke bredden på denne lasteprofilen.

3. Prøveberegning

3.1.  Breddereduksjoner beregnet i samsvar med data for lasteprofil W9 (i).

3.1.1. Boggigodsvogn med følgende dimensjoner:

Avstand mellom boggisentre (A) 13,5 m
Lastbærende plattformslengde 15,9 m
Full tverrgående opphengsvandring, herunder opphengsslitasje 13 mm (dvs. ikke over standardverdien på 

13 mm)
Full sidebevegelse av lasteenheten i forhold til sikringsinnretningen 12,5 mm (dvs. 6,5 mm over 

standardverdien på 6 mm)

3.2.  Området over 1 000 mm over skinnenivå

3.2.1. Ved godsvognens midtpunkt

Ei = - 0,00009, dvs. ingen reduksjon på grunn av kurveforskyvning.

3.2.2. Samlet reduksjon av lasteprofil

= Ei + overskytende tverrgående opphengsvandring + overskytende bevegelse for lasteenheten

= 0 + 0 +6,5 mm.

Derfor skal alle vannrette koordinater for lasteprofil W9 (i) i området over 1 000 mm over skinnenivå reduseres med 
6,5 mm på hver side av lasteprofilen.

3.3.  Området mellom 1 000 mm og 780 mm over skinnenivå

3.3.1.

Samlet tverrgående opphengsvandring = 13 mm.

Overskytende sidebevegelse av lasteenhet = 6,5 mm.
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3.3.2.

Ved godsvognens midtpunkt:

i) For R = 360 m Ei = 63 mm

Derfor er største bredde ved R = 360 m:

2 810 - (2x63) - (2x13) - (2 x 6,5) = 2 645 mm

ii) For R = 200 m Ei = 114 mm

Derfor er største bredde ved R = 200 m:

2 912 - (2 x 114) - (2 x 13) - (2 x 6,5) = 2 645 mm

iii) For R = 160 m Ei 142 mm

Derfor er største bredde ved R = 160 m:

2 970 - (2 x 142) - (2 x 13) - (2 x 6,5) = 2 647 mm

Ovennevnte tilfeller i) og ii) gir begge en minsteverdi og dermed er den største tillatte bredden for lasteenheten midt på 
den lastbærende plattformslengden 2 645 mm.

4. Merknader om reduksjonsformlene og andre faktorer som skal tas i betraktning ved bruk av lasteprofil W9 (o).

4.1.  Lasteprofil W9 (o) er angitt for en godsvogn med en avstand på 13,5 m mellom boggisentre. Det er ikke tillatt 
å øke profilbredden for godsvogner med en avstand på under 13,5 m mellom boggisentre. En reduksjon av 
lasteprofilen skal likevel foretas for godsvogner med en avstand på over 13,5 m mellom boggisentre.

4.1.1. Området over 1 000 mm over skinnenivå

4.1.1.1. Allment

Denne delen av lasteprofil W9 (o) skal anses som statisk og profilbredden påvirkes ikke av tverrgående opphengsvandring 
opp til en grenseverdi på 13 mm.

Bredden på lasteprofil W9 (o) skal likevel reduseres på begge sidene av midtlinjen med en avstand som tilsvarer den 
samlede tverrgående opphengsvandring som overstiger standard grenseverdi på 13 mm.

Enhver bevegelse av lasteenheten som sikringsinnretningene (f.eks. tapper) tillater ut over 6 mm i sideretning, skal 
ytterligere redusere bredden på begge sider av senterlinjen.

Området 1 000 mm over skinnenivå er et absolutt minimum ved en bredde på 2 796 mm. Ingen del av lasteenheten 
skal stikke loddrett ned og dermed overskride lasteprofilen, uansett belastnings- eller slitasjeforhold. Den loddrette 
fjærvandringen skal fastsettes som den ekstreme bevegelsen til fast tilstand eller mot fjærstopp.

En bredde på 2 796 mm på et rett spor (tilsvarer 3 045 mm i kurver med en radius på 200 mm) er tillatt uten 
breddereduksjon. 
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4.1.2.1. Diagram for breddereduksjonsformel

Figur T7

Lastbærende plattformslengde

A = avstand mellom boggidreietapper (i meter)

No = avstand fra gjeldende seksjon til nærmeste boggidreietapp (i meter)

Merk: Generelt oppnås størst reduksjon når No har sin største verdi.

4.1.3. Formel som skal benyttes for å fastsette reduksjonen over 1 000 mm over skinnenivå.

4.1.3.1.

Reduksjon Ei (meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom boggier og enden av 
godsvognens lastbærende plattform:

4.1.3.2. Merk:

— En beregnet negativ verdi indikerer at reduksjonen skal være null.

— Det er ikke nødvendig med reduksjon med mindre avstanden til enden av de lastbærende plattformene overstiger 
2 798 m for en godsvogn med boggisenteravstand på 13,5 m.

Breddereduksjonsformelen gjelder likt for alle breddekoordinater i området over 1 000 mm over skinnenivå.

Område ≤ 1 000 mm over skinnenivå

4.2.2.  Området under 1 000 mm over skinnenivå

4.2.2.1.

Denne delen av lasteprofil W9 (o) er kinematisk, og lasteprofilen skal fastsettes nøyaktig i samsvar med 
referanseprofil W6, bortsett fra at de tillatte breddene skal reduseres ytterligere avhengig av lasteenhetens 
sikringsmetode.

Området 1 000 mm over skinnenivå er et absolutt minimum ved en bredde på 2 796 mm. Ingen del av lasteenheten 
skal stikke loddrett ned og dermed overskride lasteprofilen, uansett belastnings- eller slitasjeforhold. Den loddrette 
fjærvandringen skal fastsettes som den ekstreme bevegelsen til fast tilstand eller mot fjærstopp.
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4.2.2.2. Fastsettelse av profilbredder

Ikke noe sted på kjøretøyet skal kombinasjonen av dens:

i) største statiske bredde, pluss

ii) summen av de verdiene som er avledet av 2.1.1 a), b), c) og d),

overstige noen av de tre følgende verdiene:

4.2.2.3.

Kurveradius (R) største bredde i) + ii)
360 m 2 710 mm
200 m 2 820 mm
160 m 2 900 mm

Figur T8

Lastbærende plattformslengde

A = avstand mellom boggisentre (i meter)
No = avstand fra gjeldende seksjon til nærmeste boggisenter (i meter)

Merk: Reduksjonen er størst når No = A/2

R = kurveradius (i meter)

Formel som skal benyttes for å fastsette reduksjoner under 1 000 mm over skinnenivå.

Reduksjon Eo (i meter) som skal foretas på hver side av lasteprofilen på en seksjon mellom boggien og enden av 
godsvognens lastbærende plattform:

Merk:

— Alle breddereduksjoner som er avledet av ovennevnte, gjelder likt for alle breddekoordinater i området under 
1 000 mm over skinnenivå.

— Det er ikke tillatt å øke bredden på denne lasteprofilen.

Breddereduksjoner beregnet i samsvar med data for lasteprofil W9 (o).

Prøvebergning

Breddereduksjoner beregnet i samsvar med data for lasteprofil W9 (o).

Nr.
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Boggigodsvogn med følgende dimensjoner:

Avstand mellom boggidreietapper (A) 13,5 m
Lengde på lastbærende plattform 15,9 m
Full tverrgående opphengsvandring, herunder 
opphengsslitasje

13 mm (dvs. ikke over standardverdien på 13 mm)

Full tverrgående bevegelse av lasteenheten i forhold til 
sikringsinnretningen

12,5 mm (dvs. 6,5 mm over standardverdien på 6 mm)

Området over 1 000 mm over skinnenivå

Ved enden av lasteenheten

 der 

Eo = - 0,070 m

Samlet reduksjon av lasteprofil

= Eo + overskytende tverrgående opphengsvandring + overskytende bevegelse for lasteenheten

= - 70 + 0 + 6,5 = - 63,5 mm, dvs. negativ og derfor ikke nødvendig med reduksjon.

Området under 1 000 mm over skinnenivå

Samlet tverrgående opphengsvandring = 13 mm

Overskytende sidebevegelse av lasteenhet = 6,5 mm

Ved enden av lasteenheten:

i) For R = 360 m Eo = 24,5 mm

Derfor er største bredde ved R = 360 m:

2 700 - (2 × 24,5) - (2 × 13) - (2 × 6,5) = 2 612 mm

ii) For R = 200 m Eo = 44 mm

Derfor er største bredde ved R = 200 m:

2 820 - (2 × 44) - (2 × 13) - (2 × 6,5) = 2 693 mm

iii) For R = 160 m Eo = 55 mm

Derfor er største bredde ved R = 160 m:

2 900 - (2 × 55) - (2 × 13) - (2 × 6,5) = 2 751 mm

Tilfellet i) gir en minsteverdi og dermed er den største tillatte bredden for lasteenheten i enden av den lastbærende 
plattformslengden 2 612 mm.

__________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/762 22.10.2015

VEDLEGG U

SÆRLIGE TILFELLER

Kinematisk lasteprofil

1 520 mm sporvidde

U.1 GODSVOGNER FOR BÅDE 1 520 MM OG 1 435 MM SPORVIDDE ................................................. 762

U.2 GODSVOGNER BARE FOR 1 520 MM SPORVIDDE .......................................................................... 764

U.3 PASSERING AV OVERGANGSKURVER .............................................................................................. 765

U.4 PASSERING AV LODDRETTE OVERGANGSKURVER (HERUNDER SKIFTERYGGER) OG 
BREMSE-, SKIFTE- ELLER STOPPINNRETNINGER ......................................................................... 766

U.5 KOPLINGSEGENSKAPER ...................................................................................................................... 767

Dette særlige tilfellet gjelder for utvalgte jernbanelinjer i Polen og Slovakia med en sporvidde på 1 520 mm, som er 
forbundet med jernbanelinjer i Litauen, Latvia og Estland.

U.1  GODSVOGNER FOR BÅDE 1 520 MM OG 1 435 MM SPORVIDDE

Samtrafikkvogner for jernbanenett med 1 520 mm og 1 435 mm sporvidde som uten begrensinger skal kunne trafikkere 
begge jernbanenettene, skal overholde den kinematiske lasteprofilen vist i figur U1.

Figur U1
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De øvre delene av visse godsvogner som benyttes i bilaterale og multilaterale avtaler, skal være i samsvar med 
lasteprofilen i figur U2.

Figur U2

For de nedre delene av disse godsvognene skal den kinematiske lasteprofilen være i samsvar med figur U3.

Figur U3
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U.2  GODSVOGNER BARE FOR 1 520 MM SPORVIDDE

Disse godsvognene kan være i samsvar med de kinematiske lasteprofilene WM-02, WM-1 og WM-0.

Figur U4

Kinematisk lasteprofil WM-2

Figur U5

Kinematisk lasteprofil WM-1
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Figur U6

Nedre deler for kinematisk lasteprofil WM-02, 1, 0

U.3  PASSERING AV OVERGANGSKURVER

De enkelte godsvognene skal både med og uten last kunne klare kurver med en radius på 80 m.

På spor med 1 520 mm sporvidde skal godsvogner både med og uten last, koplet for å danne et tog, klare følgende: 

— overgangen mellom et rett spor og en kurve med en radius på 80 m uten overg«S-kurver»angskurver,

— «S-kurver» med en radius på 120 m uten rette overgangsspor.

På spor med 1 520 mm sporvidde skal lange godsvogner (avstand mellom boggidreietapper > 16 m og lengde med 
koplinger > 21 m) både med og uten last, koplet for å danne et tog, kunne klare følgende: 

— overgangen mellom et rett spor og en kurve med en radius på 110 m uten overgangskurver,

— «S-kurver» med en radius på 160 m uten rette overgangsspor.

På spor med 1 435 mm sporvidde skal godsvogner både med og uten last, koplet for å danne et tog, klare følgende: 

— «S-kurver» med en radius på 190 m uten rette overgangsspor,

— «S-kurver» med en radius på 150 m med et rett overgangsspor på 6 m,

— «S-kurver» med en radius på 120 m med et rett overgangsspor på 20 m.
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U.4  PASSERING AV LODDRETTE OVERGANGSKURVER (HERUNDER SKIFTERYGGER) OG BREMSE-, 
SKIFTE- ELLER STOPPINNRETNINGER

Passering av loddrette profiler som vist i figur U7 og U8 skal være mulig uten frakopling av de automatiske koplingene.

Figur U7

Første sporbrems etter første sporveksel

Figur U8

Første sporbrems før første sporveksel
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U.5  KOPLINGSEGENSKAPER

Godsvogner med automatiske koplinger skal både med og uten last kunne tilkoples under følgende forhold:

— uten manuell betjening

— på rette spor,

— ved overgang fra et rett spor til en kurve med en radius på 135 m uten et rett overgangsspor 

— i kurver med en radius på 150 m

— manuelt (med håndbetjening)

— i «S-kurver» med en radius på 190 m uten et rett overgangsspor,

— i «S-kurver» med en radius på 150 m med et rett overgangsspor på 6 m

Lange godsvogner (avstand mellom boggidreietapper > 16 m og lengde med koplinger > 21 m) skal både med og uten 
last, med automatiske koplinger, klare følgende: 

— uten manuell betjening

— på rette spor,

— ved overgang fra et rett spor til en kurve med en radius på 150 m uten et rett overgangsspor,

— i kurver med en radius på 150 m,

— manuelt (med håndbetjening)

— i «S-kurver» med en radius på 190 m uten et rett overgangsspor,

— i «S-kurver» med en radius på 150 m med et rett overgangsspor på 6 m.

___________
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VEDLEGG V

SÆRLIGE TILFELLER

Bremsevirkning

STORBRITANNIA

V.1.  PARKERINGSBREMS FOR GODSVOGNER SOM SKAL KJØRE PÅ STORBRITANNIAS JERNBANENETT

Spesifikasjon for parkeringsbrems: For nye godsvogner som skal brukes i Det forente kongerike — hver godsvogn skal 
være utstyrt med parkeringsbrems. For godsvogner som bare skal brukes i Det forente kongerike, skal parkeringsbremsen 
være konstruert slik at fullastede godsvogner kan stå stille ved fall på 2,5 %, med største adhesjon på 10 % uten vind.

V.2.  EKVIVALENT BREMSEKRAFT OG BREMSEKRAFTFAKTORER FOR GODSVOGNER SOM SKAL 
KJØRE PÅ STORBRITANNIAS JERNBANENETT

For godsvogner som kjører i Det forente kongerike, beregnes ekvivalent bremsekraft og eventuelt bremsekraftfaktorer. 
For godsvogner som kjører i andre medlemsstater enn Det forente kongerike, beregnes bremsevekten/bremseprosenten. 
For godsvogner som skal kjøre i Det forente kongerike og andre medlemsstater, beregnes både den ekvivalent 
bremsekraft/bremsekraftfaktorer og bremsevekt/bremseprosent. Innehaveren skal innhente disse opplysningene og føre 
dem inn i registeret over rullende materiell.

Bremsekraft

Bremsekraften mot grensesnittet mellom bremsekloss/bremsebelegg/bremseoverflate.

Ekvivalent bremsekraft

Verdien av den bremsekraften som skal utøves på en likeverdig skobremseinnretning med en standard friksjonskoeffisient, 
for å gi den samme retardasjonskraften som gis av den faktiske kombinasjonen av bremsekraft og friksjonskoeffisient 
på kjøretøyet.

Bremsekraftfaktorer

Faktorer som gir datasystemet UK TOPS mulighet til å beregne bremsekraften på et jernbanekjøretøy utstyrt med en 
innretning som justerer bremsekraften i forhold til kjøretøyets masse.

Beregning av bremsekraftdata

i)  Kjøretøyer med enten en enkelt bremsekraftverdi eller verdier fastsatt for egenvekt og lastet tilstand.

Den framgangsmåten som er definert i dette avsnittet, skal også benyttes til passasjervogner, selv om slike vogner 
kan ha en bremsekraft som varierer med kjøretøyets last. Den beregnede verdien av den ekvivalente bremsekraften 
skal være verdien av kjøretøyet i egenvekt.

Den ekvivalent bremsekraften er den samlede for kjøretøyet og er direkte knyttet til kjøretøyets retardasjonskraft 
som virker på skinnen.

Den angitte bremsekraftverdien som benyttes direkte som en indeks over kjøretøyets bremsevirkning og for å 
samsvare med eksisterende verdier, er den kraften som skal utøves på en likeverdig skobremseinnretning for å gi den 
samme retardasjonskraft på skinnen ved hjelp av en standard middelkoeffisient for friksjon på bremsefriksjonsflatene. 
Standard middelkoeffisient for friksjon som har vært i bruk som beregningsgrunnlag, er 0,13.
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Den ovennevnte ekvivalente bremsekraften som kreves, beregnes ut fra retardasjonskraften som følger:

og

der:

BT = den ekvivalente bremsekreften som skal angis for jernbanekjøretøyet i egenvekt (tonn).
BL = den ekvivalente bremsekreften som skal angis for jernbanekjøretøyet i lastet tilstand (tonn).
FT & FL = kjøretøyets retardasjonskraft for henholdsvis egenvekt og lastet tilstand, som utøves på skinnen og i det 

tidsrommet der bremsesylindertrykket har nådd minst 95 % av sin høyeste verdi (kN).
0,13 = standard middelkoeffisient for friksjon (-).
9,81 = akselerasjon pga. tyngdekraft (m/s2).

ii)  Kjøretøyer med en bremsekraftverdi som varierer etter lastens størrelse

For kjøretøyer det er nødvendig å beregne bremsekraftfaktorer for i form av en konstant og en variabel del, skal 
disse beregnes som følger:

a) Bremsekraftfaktor 1 = CL eller CT (tonn)

der CL = BL - (m × WL)

og CT = BT - (m × WT)

Se nedenfor når det gjelder utledning av m

b) Bremsekraftfaktor    (tonn)

der

BL =
BT =
WL =
WT =

ekvivalent bremsekraft i fullastet tilstand (tonn).
ekvivalent bremsekraft i egenvekt (tonn).
høyeste lastevekt (tonn)
egenvekt (tonn)

Verdiene på bremsekraftfaktorene beregnet under a) og b) nevnt ovenfor, skal føres inn i registeret over rullende 
materiell.

iii)  Faktorer som skal tas i betraktning ved utledning av bremsekraft

Et kjøretøys retardasjonskraft kan beregnes ut fra konstruksjonsdata eller utledes fra resultatet av 
stopplengdeprøvinger, og i begge tilfeller skal det være på bakgrunn av jernbanekjøretøyets høyeste hastighet. 
Dersom det foregår faktiske prøvinger, skal verdien av den beregnede ekvivalente bremsekraften valideres.

For kjøretøyer med skobremser beregnes retardasjonskraften fra produktet av den samlede verdien av bremsekraften 
og friksjonskoeffisienten mellom bremseklossene og rulleflate. Dersom det er skivebremser, er det produktet av 
bremsekraften, friksjonskoeffisienten og forholdet mellom den effektive radien som bremseskiven virker på, og 
kjøretøyets nye hjulradius.

Når retardasjonskraften skal beregnes, skal det tas hensyn til tap som følge av bremseutstyrets effektivitet eller 
bremseetterstillerne i bremseaktiveringssystemet, mellom bremsesylinderen og bremseklosser eller -belegg. 
Dersom det ikke kan utledes en pålitelig bremsekraftverdi, skal den måles direkte ved klossen eller belegget. I så 
tilfelle skal det tas hensyn til virkningene fra vibrasjon på verdien av statisk friksjon i bremseutstyret.

Den anvendte friksjonskoeffisienten skal ta hensyn til alle innvirkende aspekter, så som bremsekraften, området for 
friksjonsmateriale og kjøretøyets hastighet, siden alle disse faktorene påvirker verdien av friksjonskoeffisienten. For 
et gitt bremseklossområde vil for eksempel økende belastninger på klossene og hastigheter redusere den effektive 
verdien av friksjonskoeffisienten for bremseklosser av støpejern.
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Dersom det ikke finnes noen tilgjengelige data for friksjonskoeffisienten for bestemte kombinasjoner av last, 
hastighet og flate for friksjonsgrensesnittet, skal det foretas prøvinger for å fastsette en verdi, dersom den benyttes 
til å beregne retardasjonskraften.

Dersom det er ett kjøretøynummer som skal dekke kjøretøyer som er halvpermanent sammenkoplet ved hjelp 
av koplingsstang eller er leddelte, skal den riktige retardasjonskraften beregnes for hver styreventil ved bruk av 
kjøretøyets vekt kontrollert av hver styreventil.

___________
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W.1.  ALLMENNE REGLER

1.1.  Konstruksjonsprofilen avgjør det området som kjøretøyet skal være innenfor når den er i midtstilling på et rett 
spor. Referanseprofilen (FIN1) er angitt i tillegg A.

1.2.  For å bestemme den laveste stillingen for kjøretøyets forskjellige deler (nedre del, deler i nærheten av flensene) i 
forhold til sporet skal følgende forskyvninger tas i betraktning:

— Største slitasje

— Opphengets fleksibilitet opp til bufferne. Av grunner som vil bli forklart, skal fjærenes fleksibilitet tas i 
betraktning i samsvar med klassifiseringen i UIC-folder 505-1

— Statisk nedbøyning av underrammen

— Monterings- og konstruksjonstoleranser

1.3.  Ved bestemmelse av høyeste plassering av kjøretøyets forskjellige deler antas det at kjøretøyet er tomt, ikke slitt 
og med monterings- og konstruksjonstoleranser.

W.2.  NEDRE DEL AV KJØRETØYET

Den minste tillatte høyden for de nedre delene skal økes i samsvar med tillegg B1 for kjøretøyer som kan passere 
skifterygger og skinnebremser.

De kjøretøyene som ikke har tillatelse til å passere skifterygger og skinnebremser, kan få økt minstehøyden i samsvar 
med tillegg B2.

W.3.  KJØRETØYDELER I NÆRHETEN AV HJULFLENSENE

3.1.  Den minste tillatte, loddrette avstanden for kjøretøydeler som er plassert i nærheten av hjulflensene, unntatt selve 
hjulene, er 55 mm fra kjøreflaten. I kurver skal disse delene holde seg innenfor det området som opptas av hjulene.

Avstanden på 55 mm gjelder ikke for fleksible deler av sandingssystemet eller de fleksible børstene.

3.2.  Bortsett fra nr. 3.1 er den minste tillatte loddrette avstanden for deler utenfor endehjulsatsene 125 mm på 
kjøretøyer som bremses av en flyttbar, manuelt plassert bremsesko på skinnen.

3.3.  Den minste avstanden for bremsekomponenter som skal komme i kontakt med skinnen, kan være mindre enn 
55 mm fra skinnen når komponentene er stasjonære. De skal være plassert innenfor området mellom akslene og 
også i kurver holde seg innenfor det området som opptas av hjulene. Komponentene skal ikke påvirke driften av 
skifteinnretningene.

W.4.  KJØRETØYETS BREDDE

4.1  De tillatte målene for tverrgående halvbredde på rette spor og i kurver skal reduseres i samsvar med tillegg C.

W.5.  LAVESTE TRINN OG INNGANGSDØRER SOM ÅPNES UTOVER FOR PASSASJERVOGNER OG 
MOTORVOGNSETT

5.1  Profilen for laveste trinn på passasjervogner og motorvognsett er angitt i tillegg D1.

5.2.  Profilen for åpne inngangsdører som åpner utover i passasjervogner og motorvognsett, er angitt i tillegg D2.
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W.6.  STRØMAVTAKERE OG UISOLERTE STRØMFØRENDE DELER PÅ TAKET

6.1.  Den senkede strømavtakeren skal i midtstilling på et rett spor ikke stikke utenfor konstruksjonsprofilen.

6.2.  Den hevede strømavtakeren skal i midtstilling på et rett spor ikke stikke utenfor konstruksjonsprofilen angitt i 
tillegg E.

En strømavtakers sideforskyvninger på grunn av svingninger og sporhelning og toleranser skal tas i betraktning 
hver for seg når den elektriske linjen installeres.

6.3.  Dersom strømavtakeren ikke er over boggiens midtpunkt, skal sideforskyvningen på grunn av kurvene, også tas 
med i betraktning.

6.4.  Uisolerte deler (25 kV) på taket, skal ikke komme inn området angitt i tillegg E.

W.7.  REGLER OG SENERE INSTRUKSER

7.1.  Utover punktene W.1-W.6 skal kjøretøyer som er konstruert for vestlig trafikk, også oppfylle kravene i UIC-folder 
505-1 eller 506.

Den nedre delen av de kjøretøyene som kan kjøre om bord i ferger, skal senere være i samsvar med UIC-folder 507 
(godsvogner) eller 569 (passasjervogner og varebiler).

7.2.  Utover punktene W.1-W.6 skal kjøretøyer som er konstruert for trafikk i Russland, også oppfylle kravene i 
standarden GOST 9238-83. Under alle omstendigheter skal det være samsvar med den vanlige lasteprofilen.

7.3.  En særforordning skal benyttes for å beregne lasteprofiler for togsett som består av kjøretøyer med krengesystemer.

7.4.  Lasteprofilene behandles i en særforordning.

_________
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KONSTRUKSJONSPROFILER

FIN1/Tillegg A

Figur W.1

...... Lykter og sidespeil. Når det gjelder sidespeilene, se tillegg D2, pkt. 1, merknad

--- Overskridelse av konstruksjonsprofil (FIN1); det skal anvendes en særforordning for bruken

1)  Nedre del av kjøretøyer som kan passere skifterygger og skinnebremser.

2)  Nedre del av kjøretøyer som ikke kan passere skifterygger og skinnebremser, unntatt boggier på drivenheter, se 
merknad 3).

3)  Nedre del av boggiene på drivenheter som ikke kan passere skifterygger og skinnebremser.

4)  Profil for kjøretøyer som kan kjøre på jernbanelinjer som er individualisert i Jtt (tekniske spesifikasjoner knyttet til 
sikkerhetsstandardene for det finske jernbanenettet), der frittromsprofilen er blitt tilsvarende utvidet. 

____________
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FIN1/Tillegg B1

Økning i minstehøyden til den nedre delen av kjøretøyet som kan passere skifterygger og skinnebremser 

Høyden til den nedre delen av kjøretøyet skal økes med Eas og Eau slik at:

— dersom kjøretøyet kjører oppå en rygg, kan ingen del som er plassert mellom boggidreietappene eller mellom 
endehjulsatsene, trenge ned til kjøreflaten på en rygg med en loddrett kurveradius på 250 m, 

— dersom kjøretøyet kjører i den konkave delen av ryggen, kan ingen del som er plassert utenfor boggidreietappene 
eller utenfor endehjulsatsene, trenge ned til skinnebremseprofilen i denne konkave delen med en loddrett 
kurveradius på 300 m.

Formlene(1) for å beregne høydeøkningen er (verdier i meter):

ved en avstand på inntil 1 445 m fra sporets senterlinje

ved en avstand på over 1 445 m fra sporets senterlinje

Betegnelser:

Eas = høydeøkning av den nedre delen av kjøretøyet i tverrsnitt mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser. Eas skal bare 
tas i betraktning dersom verdien er positiv.

Eau = høydeøkning av den nedre delen av kjøretøyet i tverrsnitt utenfor boggidreietapper eller utenfor endehjulsatser. Eau skal bare tas 
i betraktning dersom verdien er positiv.

a = avstand mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser.
n = avstand fra gjeldende tverrsnitt til nærmeste boggidreietapp (eller nærmeste endehjulsats).
h = høyde på den nedre delen av kjøretøyet over kjøreflaten (se tillegg A).

______________

(1) Formlene bygger på plasseringen av en skinnebrems og andre skifteinnretninger på skifterygger som vist i tillegg B3.
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FIN1/Tillegg B2

Økning i minstehøyden til den nedre delen av kjøretøyet som ikke kan passere skifterygger og skinnebremser 

Høyden til den nedre delen av kjøretøyet skal økes med Eas og Eau slik at:

— dersom kjøretøyet kjører over en konkav sporovergang, kan ingen del som er plassert mellom boggidreietappene 
eller mellom endehjulsatsene, trenge ned til kjøreflaten på en sporovergang med en loddrett kurveradius på 500 m, 

— dersom kjøretøyet kjører over en konkav sporovergang, kan ingen del som er plassert utenfor boggidreietappene 
eller utenfor endehjulsatsene, trenge ned til kjøreflaten på en sporovergang med en loddrett kurveradius på 500 m. 

Formlene(1) for å beregne høydeøkningen er (verdier i meter):

Betegnelser:

E’as= høydeøkning av den nedre delen av kjøretøyet i tverrsnitt mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser. 
E’as skal bare tas i betraktning dersom verdien er positiv.

E’au = høydeøkning av den nedre delen av kjøretøyet i tverrsnitt mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser. 
E’au skal bare tas i betraktning dersom verdien er positiv.

a = avstand mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser.
n = avstand fra gjeldende tverrsnitt til nærmeste boggidreietapp (eller nærmeste endehjulsats).
h = høyden på den nedre delen av kjøretøyet over kjøreflaten (se tillegg A).

_____________

(1) Formlene bygger på konstruksjonsprofilen for spor på skifterygger som vist i tillegg B3.
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FIN1/Tillegg B3

PLASSERING AV SKINNEBREMSER OG ANDRE SKIFTEINNRETNINGER PÅ SKIFTERYGGER

Figur W.2

FORBIKJØRINGSSPOR:

På forbikjøringsspor på skifterygger er Rmin = 500 m, og høyden på frittromsprofilen over kjøreflaten er h = 0 mm på 
tvers av hele konstruksjonsprofilens bredde (= 1 700 mm fra sporets senterlinje). Det langsgående området der h = 0 
strekker seg fra et punkt 20 m før det konvekse området på toppen av skifteryggen til et punkt 20 m etter det konkave 
området av skifteryggens dal. Frittromsprofilen for rangerstasjonen gjelder utenfor dette området (RAMO nr. 2.9 og 
RAMO 2 i vedlegg 2 om profilen for rangerstasjoner, og også RAMO 2 i vedlegg 5 om sporkryss).

____________
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FIN1/Tillegg C

Reduksjon av halvbredden i samsvar med konstruksjonsprofil FIN1 (reduksjonsformler)

1. Allmenne regler

De tverrgående dimensjonene av kjøretøyene beregnet i samsvar med konstruksjonsprofilen (tillegg A) skal reduseres 
med størrelsen Es eller Eu slik at når kjøretøyet befinner seg i sin minst gunstige posisjon (uten helning av opphenget) 
og på et spor med radius R = 150 m og sporvidde 1 544 m, stikker ingen del av kjøretøyet ut fra halvbredden av 
konstruksjonsprofil FIN1 med mer enn (36/R + k) fra sporets senterlinje.

Konstruksjonsprofilens senterlinje sammenfaller med sporets senterlinje, som er skrå dersom sporet har helning.

Reduksjonene er beregnet i samsvar med formlene angitt i kapittel 2.

2. Reduksjonsformler (i meter)

2.1  Seksjoner mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser

2.2  Seksjoner utenfor boggidreietapper eller utenfor endehjulsatser (kjøretøyer med overheng)

Betegnelser:

Es, Es ∞ = reduksjon av profilens halvbredde for tverrsnitt mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser, 
Es og Es∞ skal tas i betraktning bare dersom verdien er positiv,

Eu, Eu∞ = reduksjon av profilens halvbredde for tverrsnitt utenfor boggidreietapper eller utenfor endehjulsatser. 
Eu og Eu∞ skal tas i betraktning bare dersom verdien er positiv.

a = avstand mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser(2).
n = avstand mellom gjeldende tverrsnitt og nærmeste boggidreietapp, eller nærmeste endehjulsats eller 

den fiktive dreietappen dersom kjøretøyet ikke har en fast dreietapp,
p = boggiens akselavstand,
q = summen av frigangen mellom akselkassen og selve akselen og den mulige frigangen mellom 

akselkassen og boggirammen målt fra midtstillingen med nedslitte deler,
wiR = mulig tverrgående forskyvning av boggidreietappen og bolsteret i forhold til boggirammen eller, for 

kjøretøyer uten boggidreietapp, mulig forskyvning av boggirammen i forhold til kjøretøyrammen 
målt fra midtstillingen mot innsiden av kurven (avhengig av kurveradius),

waR = som wiR, men mot utsiden av kurven,
w∞ = som wiR, men på et rett spor, fra midtstillingen og mot begge sidene,
l = største sporvidde på rette spor og i antatt kurve = 1 544 m,
d = avstand mellom nedslitte hjulflenser, målt 10 mm ut fra løpesirkelen = 1 492 m,
R = kurveradius.

Dersom w er konstant eller varierer lineært i forhold til 1/R, skal radien anses å være 150 m.

I unntakstilfeller skal den faktiske verdien på R ≥ 150 m anvendes.

(2) Dersom kjøretøyet ikke har en boggidreietapp, skal a og n bestemmes på grunnlag av en fiktiv dreietapp plassert der boggiens og 
rammens langsgående senterlinjer krysser hverandre når kjøretøyet befinner seg i midtstilling (0,026 + q + w = 0) i en kurve med 
radius 150 m. Dersom avstanden som er beregnet på denne måten, mellom dreietappen og boggiens senterpunkt er angitt som y, skal 
verdien p2 erstattes med p2 - y2 i reduksjonsformlene.
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k = tillatt profiloverskridelse (skal økes med økningen på 36/R av frittromsprofilen) uten den helningen 
som skyldes opphengets fleksibilitet.

= 0 for h < 330 mm for kjøretøyer som kan kjøre over skinnebremser (se tillegg B1),

= 0,060 m for h < 600 mm,

= 0,075 m for h < 600 mm.

h = høyde over kjøreflaten på gjeldende sted med kjøretøyet i laveste stilling.

3. Reduksjonsverdier

Halvbredden av kjøretøyets tverrsnitt skal forminskes:

3.1  For seksjoner mellom boggidreietapper

med den største av verdiene Es og Es∞.

3.2  For seksjoner utenfor boggidreietapper

med den største av verdiene Eu og Eu∞.

____________
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FIN1/Tillegg D1

PROFIL FOR KJØRETØYETS NEDERSTE TRINN

1. Denne standarden handler om det trinnet som benyttes til enten høye (550/1 800) eller lave (265/1 600) perronger.

For å unngå et unødig stort mellomrom mellom trinn og perrongkant og idet det tas hensyn til laveste trinn på 
kjøretøyet og høye perronger (550/1 800), kan verdien 1 700 – E overskrides i samsvar med tillegg C, dersom det 
dreier seg om et fast trinn. I så fall skal beregningene nedenfor anvendes for å kontrollere at trinnet til tross for 
framspringet, ikke vil berøre perrongen. Passasjervognen skal undersøkes i laveste stilling i forhold til kjøreflaten.

2. Avstand mellom sporets senterlinje og perrongen:

3. Plasskrav til trinnet: 

3.1  Trinn plassert mellom boggidreietapper: 

3.2  Trinn plassert utenfor boggidreietapper:

4. Betegnelser (verdier i meter):

As, Au = avstand mellom sporets senterlinje og trinnets ytterkant,
B = avstand mellom vognens senterlinje og trinnets ytterkant,
a = avstand mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser,
n = avstand til det tverrsnittet av trinnet som er lengst vekk fra boggidreietappen,
p = boggiens akselavstand,
q = mulig tverrgående forskyvning på grunn av frigangen mellom akselen og akselkassen med tillegg av 

frigangen mellom akselkassen og boggirammen målt fra midtstillingen med nedslitte deler,
wiR = mulig tverrgående forskyvning av boggidreietappen og bolsteret målt fra midtstillingen mot innsiden av 

kurven,
waR = som wiR, men mot utsiden av kurven,
wiR/aR = største verdi i antatt kurve (for faste trinn),

= 0,005 m (for styrte trinn som utfoldes automatisk ved v ≤	5 km/t).

l = største sporvidde på rette spor og i antatt kurve = 1 544 m,
d = avstand mellom nedslitte hjulflenser, målt 10 mm ut fra løpesirkelen = 1 492 m,
R = kurveradius = 500 m …. ∞,
t = tillatt toleranse (0,020 m) for forskyvning av skinnen mot perrongen mellom to vedlikeholdsoppgaver.

5. Regler for den tverrgående avstanden mellom trinn og perrong:

5.1  Avstand AV = L - As/u skal være minst 0,020 m.

5.2  På et rett spor med en passasjervogn i midtstilling og en plattform med nominell plassering anses en avstand på 
150 mm mellom kjøretøy og perrong for tilstrekkelig lite. Uansett skal den minste verdien for denne avstanden 
finnes. I motsatt tilfelle skal kontrollen gjøres på et rett spor og i en kurve der As/u er som størst.

6. Profilkontroll 

Profilkontrollen av de nederste trinnene skal foretas på et rett spor og i en 500 m kurve dersom verdien w er 
konstant eller varierer lineært i forhold til 1/R. Ellers skal kontrollen utføres på et rett spor og i en kurve der As/u 
er som størst.

7. Visning av resultatene

De anvendte formlene, innsatte verdier og resultatverdier skal vises på en lett forståelig måte.

___________
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FIN1/Tillegg D2

Profil for dører som åpner utover og for åpnede trinn for passasjervogner og motorvognsett

1. For å unngå et unødig stort mellomrom mellom trinn og perrongkant kan verdien 1 700 — E (se UIC-folder 
560 nr. 1.1.4.2) overskrides i henhold til tillegg C, ved konstruksjon av en dør som åpner utover med et trinn i 
åpen eller lukket stilling, eller når dør og trinn beveger seg mellom åpen og lukket stilling. I dette tilfellet skal 
kontrollene nedenfor foretas blant annet for å bevise at verken dør eller trinn til tross for ytterligere forskyvning, 
berører det faste utstyret (RAMO nr. 2.9 i vedlegg 2). Ved beregningene skal passasjervognen undersøkes i laveste 
stilling i forhold til kjøreflaten.

Nedenfor omfatter ordet dør også trinnet.

MERKNAD: Tillegg D2 kan også benyttes til kontroll av det utvendige speilet på et lokomotiv og en motorvogn 
med speilet i åpen stilling. Ved normal drift på en jernbanelinje er speilet i lukket stilling og innfelt innenfor 
vognkasseprofilen.

2. Avstanden mellom sporets senterlinje og det faste utstyret er: 

AT = 1 800 m når h < 600 mm,
AT = 1 920 m når 600 < h ≤ 1 300 mm,
AT = 2 000 m når h < 1 300 mm.

3. Plasskrav til døren:

3.1. Dør plassert mellom boggidreietapper: 

3.2  Dør plassert utenfor boggidreietapper: 

4. Betegnelser (verdier i meter):

AT = nominell avstand mellom sporets senterlinje og det faste utstyret (på et rett spor).
h = høyde over kjøreflaten på gjeldende sted med kjøretøyet i laveste stilling,
O s , 
Ou =

tillatt avstand mellom sporets senterlinje og dørkant når døren er i sin mest framspringende stilling,

B = avstand mellom kjøretøyets senterlinje og dørkant når døren er i sin mest framspringende stilling,
a = avstand mellom boggidreietapper eller mellom endehjulsatser,
n = avstand til det tverrsnittet av døren som er lengst vekk fra boggidreietappen,
p = boggiens akselavstand,
q = mulig tverrgående forskyvning på grunn av frigangen mellom akselen og akselkassen med tillegg av 

frigangen mellom akselkassen og boggirammen målt fra midtstillingen med nedslitte deler,
wiR = mulig tverrgående forskyvning av boggidreietappen og bolsteret målt fra midtstillingen mot innsiden av 

kurven,
waR = som wiR, men mot utsiden av kurven,
wiR/aR = 0,020 m, største verdi for hastigheter under 30 km/t (UIC 560),
l = største sporvidde på rette spor og i antatt kurve = 1 544 m,
d = avstand mellom nedslitte hjulflenser målt 10 mm ut fra løpesirkelen = 1 492 m,
R = kurveradius

for h < 600 mm, R = 500 m,
for h ≥ 600 mm, R = 150 m,

t = tillatt toleranse (0,020 m) for forskyvning av skinnen mot det faste utstyret mellom to vedlikeholdsoppgaver.

5. Regler for den tverrgående avstanden mellom døren og det faste utstyret:

Avstand OV = L - Os/u skal være minst 0,020 m.
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6. Profilkontroll 

Profilkontrollen av døren skal foretas på et rett spor og i en kurve med radius 500/150 m dersom verdien w varierer 
lineært i forhold til 1/R. Ellers skal kontrollen utføres på et rett spor og i en kurve der Os/u er som størst.

7. Visning av resultatene

De anvendte formlene, innsatte verdier og resultatverdier skal vises på en lett forståelig måte.

__________
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FIN1/Tillegg E

Strømavtaker og uisolerte strømførende deler

Figur W.3

Uisolerte strømførende deler kan ikke plasseres i det skraverte området (25 kV).

1)  Es eller Eu skal tillegges i tverrgående retning i samsvar med tillegg C.

_________
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VEDLEGG X

SÆRLIGE TILFELLER

MEDLEMSSTATENE SPANIA OG PORTUGAL
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VEDLEGG Y

KOMPONENTER

Boggier og løpeverk

Boggier med godkjenning i henhold til tidligere UIC/RIV-regler anses som samtrafikkomponenter, forutsatt at rekken av 
gjeldende parametrer i den nye anvendelsen (herunder for vognkassen) fortsatt ligger innenfor det feltet som er godkjent 
for en eksisterende anvendelse.

Boggier med eksisterende godkjenning i henhold til tidligere nasjonale regler anses som samtrafikkomponenter, 
forutsatt at de tidligere nasjonale reglene benyttet tidligere UIC-regler, og at rekken av gjeldende parametrer i den nye 
anvendelsen (herunder for vognkassen) fortsatt ligger innenfor det feltet som er godkjent for en eksisterende anvendelse.

Tabellene nedenfor inneholder en liste over boggier som faller inn under ovennevnte kategorier.

Særlige merknader

Godsvogner er egnet for kjørehastighet Vmax = 120 km/t med største normalbelastning (selv om bremsevirkningen ved 
største belastning ikke er tilstrekkelig) når de oppfyller følgende tekniske parametrer:

— Toakslede godsvogner:

Egenvekt: ≥ 10 t

Akselavstand: 2a* ≥ 6,0 m
2a* ≥ 8,0 m på godsvogner med dobbeltringoppheng

Konstruksjonskrav til opphengene: avhengig av opphengstype i følgende tabell Y4

— Boggigodsvogn

Egenvekt ≥ 16 t

Konstruksjonskrav til boggiene: avhengig av boggitype i følgende tabell Y1 og Y3

Y.1  TOAKSLEDE BOGGIER

Tabell Y.1: Toakslede boggier for godsvogner med hastighet opp til 100 km/t

Boggitype Største aksellast [kN]

K17, Y25TTV, Y21 Pse, DRRS25 245 (25 t)

K16, Y25 Lstm, Y25 Lst, Y25 Lsodm, Y25 Lsif, Y25 Lsi, Y25 Ls(s)i1, Y25 Ls(s)i2, 
Y25 Ls(s)i1f, Y25 Ls(s)i2f, Y25 Lsdm, Y25 Lsd2i, Y25 Lsd2, Y25 Lsd1, Y25 Ls(s)
m, Y25 Ls(s), Y21 Lsedm, Y21Lse, K16, FS 46 Lssi, FS 46 Lsi, Y25 L(s)1, DRRS
DB 628, DB 629, DB 641, DB 642, DB 643, DB 645, DB 646, DB 651, DB 652, 
DB 653, DB 655, DB 656, DB 665, DB 680, DB 681, DB 682, DB 683, DB 685, 
DB 868, DB 672 (DRRS), DB 882, DB 885
DB 094, DB 095, DB 097, DB 556, DB 565, DB 573, DB 574, DB 575, DB 578, 
DB 579, DB 583, DB 584, DB 585, DB 586, DB 587, DB 588, DB 589, DB 592

220 (22,5 t)

Y27 E2, Y27 E1m, Y27 E1, Y27 E, Y27 Cm1, Y27 C1, Y25 Rstm, Y25 Rst, Y25 
Rsm, Y25 Rsimf, Y25 Rsim, Y25 Rsif, Y25 Rsif, Y25 Rsi, Y25 Rs2m, Y25 Rs2, 
Y25 Rsa, Y25 Rs, Y25 Lsod1, Y25 Cstm, Y25 Cst, Y25 Csm, Y25 Csimf, Y25 
Csim, Y25 Csif, Y25 Csi, Y25 Cs2m, Y25 Cs2, Y25 Cs1m, Y25 Cs1, Y25 Cst1, 
Y25 Cs, Y25 Cm1, Y25 Cm, Y25 C1, Y25 C, Y21 Csei, Y21 Cse, G56, G66, G66M, 
G66P, G691, G692, G693, G694, G70, G70M, G70P, G70T, G75, G771, Y25Cssi, 
Y21 Rse
DB 621, DB 622, DB 625, DB 640, DB 650, DB 684, DB 839, DB 851, DB 852, 
DB 853, DB 859, DB 864, DB 866, DB 867, DB 871, DB 872, DB 881, DB 887, 
DB 931, DB 932
DB 096, DB 550, DB 551, DB 552, DB 553, DB 554, DB 555, DB 560, DB 561, 
DB 562, DB 563, DB 566, DB 567, DB 572, DB 576, DB 577, DB 581, DB 590, 
DB 591

196 (20 t)
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Boggitype Største aksellast [kN]

Y33 Am, Y33 A, Y27 D, Y27 Cm, Y27 C, Y25 D, Y23 Cm, Y23 C, Y21 C,
DB 582,

176 (18 t)

Y31 C1, FS 38i
DB 631, DB 707

157 (16 t)

Y 29 147 (15 t)

DB 741 93 (9,5 t)

DB 690 74 (7,5 t)

Tabell Y.2: Toakslede boggier for godsvogner med hastighet opp til 120 km/t

Boggitype Største aksellast [kN]

K17, Y 25 LD, Y 27 LDm, DRRS, 4RS/N, WU83, Y25Lss, Y21Ls(s)e
DB 624, DB 626, DB 627, DB 644, DB 654, DB 666
DB 557

220 (22,5 t)

K16, Y21 Csse, Y21 Cs(s)e, Y25 Css, Y25 Cssm, Y25 Cssp, Y25 GVrss, Y25 
Ls(s), Y25 Ls(s)i1, Y25 Ls(s)i2, Y25 Ls(s)i1f, Y25 Ls(s)i2f, Y25 Ls(s)m, Y25 
Rss, Y25 Rssa, Y25 Rssm, Y 25 RSSd1, 1XTamp, 6TNa, 6TNa/1, G884
DB 672 (DRRS)
DB 564

196 (20 t)

Y37 B, FS 46 Lssi 176 (18 t)

Y33 A, Y33Am 167 (17 t)

Y25 D, Y27 D, Y31 A, Y31B, Y31C 157 (16 t)

Y31 C1, FS 38i 127 (13 t)

MERK: For boggier i gruppe Y25 (Y21, Y27, Y31, Y35 og Y37) finnes det bare utgaver med elastiske sidekanter.

Tabell Y.2.1: Toakslede boggier for godsvogner med hastighet opp til 140 km/t

Boggitype Største aksellast [kN]

DB 627.1 196 (20 t)

Y 25 LD, Y 27 LDm 176 (18 t)

Y27 D1, Y31B1, Y31B2 157 (16 t)

Y33 A, Y33 Am, Y 35 B 137 (14 t)

MERK: For boggier i gruppe Y25 (Y21, Y27, Y31, Y35 og Y37) finnes det bare utgaver med elastiske sidekanter.

Tabell Y.2.2: Toakslede boggier for godsvogner med hastighet opp til 160 km/t

Boggitype Største aksellast [kN]

Y 37 A
DB 675 (DRRS)

176 (18 t)

Y25GVr, Y37B 157 (16 t)

Y30 98 (10 t)

MERK: For boggier i gruppe Y25 (Y21, Y27, Y31, Y35 og Y37) finnes det bare utgaver med elastiske sidekanter.
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Tabell Y.3: Treakslede boggier for godsvogner med hastighet opp til 100 km/t

Boggitype Største aksellast [kN]

DB 715, DB 716, DB 816, DB 817 245 (25 t)

DB 713, DB 714 220 (22,5 t)

DB 710, DB 711 196 (20 t)

Y.2  OPPHENG

Tabell Y.4: Oppheng for toakslede godsvogner

Opphengstype Største hastighet [km/t] Største aksellast [kN]

Niesky 2 100 245 (25 t)

UIC dobbeltringoppheng(*) 120 220 (22,5 t)

Niesky 2 120 220 (22,5 t)

S 2000(**) 120 220 (22,5 t)

(*) Dette opphenget kan bare brukes på godsvogner med en akselavstand på ≥ 8 m.
(**) Med forbehold om godkjenning av UIC før denne TSI-en trer i kraft.
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VEDLEGG Z

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Slagprøving (påløpsprøving)

Z.1.  PÅLØPSPRØVINGER

Z.1.1. Krav

En ubremset godsvogn som står på et flatt, rett spor, skal både tom og lastet kunne tåle et sammenstøt med en godsvogn 
med en totalvekt på 80 t og utstyrt med sidebuffere med en lagringskapasitet for bufferenergi ≥ 30 kJ(1). Det kan 
tolereres en forskjell i bufferhøyden (tom og lastet) på høyst 50 mm.

Z.1.2. Påløpsprøvinger med tomme godsvogner

Prøvingene skal utføres med en økende hastighet opp til 12 km/t(2). Mellom hastighetene fra 8-12 km/t skal det 
registreres en akselerasjonskurve (x = f(v)). Antall slag kan begrenses.

Z.1.3. Påløpsprøving med lastede godsvogner

Ved denne prøvingen skal godsvognen være lastet til største kapasitet. Slagretningen skal snus etter hvert sammenstøt, 
bortsett fra for tankvogner. Det er ikke nødvendig å foreta påløpsprøvinger av konvensjonelle flatvogner.

Z.1.4.  Godsvogner med sidebuffere

Det skal foretas innledende prøvinger med økende påløpshastighet. Disse innledende prøvingene skal fortsette inntil én 
av to parametrer (hastighet eller kraft) når grenseverdiene fastsatt i tabellen nedenfor.

40 identiske sammenstøt skal deretter utføres med bruk av denne grenseverdien.

De innledende prøvingene og rekken av påløpsprøvinger skal gjennomføres på følgende måte:

Tabell Z1

Grenseverdier
Innledende prøvinger Prøvingsserier 

Kraft per buffer Påløpshastighet 

1 500 kN(3)(4). 
ved en påløpshastighet på 

≤ 12 km/t

12 km/t(5). 10 sammenstøt ved stadig 
økende hastigheter opp 
til 12 km/t, hvorav tre med 
en hastighet på ca. 9 km/t. 
Dersom en kraft per buffer 
på 1 500 kN nås ved en 
hastighet på < 12 km/t, skal 
hastigheten imidlertid ikke 
økes ut over denne verdien.

40 sammenstøt ved 
grensehastigheten som ble 
fastsatt under de innledende 
prøvingene, nemlig:
— enten 12 km/t
— eller hastigheten som 

svarer til en kraft per 
buffer på 1 500 kN(5)
(6)(7).

Merknader:

(1) Anbefalinger om den buffertypen som skal velges til forskjellige typer godsvogner, angis i teknisk dokument 
DT 85, ark B 3.0, fra ERRI.

(2) Med mindre annet er oppgitt i standardvilkårene og kontrakten. Særlig for visse godsvogner som ikke kan brukes 
til fallskifting eller renneskifting (dvs. type F-II), kan påløpshastigheten begrenses til 7 km/t.

(3) Den tillatte toleransen for kraften per buffer ved den ene enden av godsvognen er ± 200 kN, men den samlede 
kraften for begge bufferne må ikke overstige 3 000 kN.
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(4) Dersom godsvognen som prøves, er utstyrt med buffere i kategori C, kan grenseverdien for kraft per buffer, med 
forbehold om godkjenning fra den aktuelle operatøren, reduseres til 1 300 kN (med en påløpshastighet < 12 km/t). 
Dette gjelder ikke tankvogner som er beregnet på transport av farlig gods i kategori 2 ifølge RID-reglene. Prøvinger 
av disse skal utføres med monterte buffere i kategori A.

(5) Dersom verdien for kraft per buffer allerede når 1 000 kN ved en påløpshastighet < 9 km/t, skal godsvognen som 
skal prøves, utstyres med buffere med større kapasitet.

(6) Dersom operatøren ber om det, kan det utføres påløpsprøvinger med en kraft på over 1 500 kN og en hastighet på 
opp til 12 km/t som siste del av prøvingene.

(7) For godsvogner med hydrodynamiske støtdempere med lang slaglengde reduseres grenseverdien for kraften per 
buffer til 1 000 kN.

Z.1.5.  Godsvogner med automatisk kopling

Påløpshastigheten på 12 km/t skal nås i alle tilfeller.

Z.1.6.  Resultater

De forskjellige påløpsprøvingene skal ikke føre til synlige, permanente deformasjoner. De spenningene som oppstår på 
visse kritiske steder ved forbindelsene boggi/underramme, underramme/vognkasse og overbygning, skal registreres.

De oppnådde resultatene skal oppfylle følgende vilkår:

— Den kumulerte restbelastningen fra de innledende prøvingene og fra serien av 40 sammenstøt, skal være mindre 
enn 2 ‰ og skal være stabilisert før det 30. sammenstøtet i prøvingsserien. Dette gjelder imidlertid ikke de 
konstruksjonsdelene som er omfattet av særlige bestemmelser.

— Variasjonene i de veiledende dimensjonene skal ikke forringe godsvognens brukskvalitet.

__________
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VEDLEGG AA

FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING

Verifisering av delsystemer

Oppbygging av moduler i framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer

Moduler for EF-verifisering av delsystemer

— Modul SB: Typeprøving

— Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

— Modul SF: Produktverifisering

— Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul SB: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på anmodning fra en 
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at en type av 
delsystemet «Rullende materiell – godsvogner» som er representativt for tiltenkt produksjon: 

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det vises at de grunnleggende kravene(1) i 
direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten.

Typeprøvingen som er definert i denne modulen, kan omfatte særskilte vurderingsfaser — undersøkelse av design, 
typeprøving eller gjennomgåelse av framstillingsprosess, som er beskrevet i den relevante TSI-en.

2. Oppdragsgiveren(3) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av en typeprøving) av delsystemet til et 
meldt organ etter eget valg. Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Søkeren skal stille et prøveeksemplar av delsystemet(4), heretter kalt «type», som er representativ for tiltenkt 
produksjon, til rådighet for det meldte organet.

En type kan omfatte flere versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke medfører avvik 
fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre 
prøvingsprogrammet.

Dersom det til en særskilt prøvings- eller undersøkelsesmetode kreves, og dette er angitt i TSI-en eller i den 
europeiske spesifikasjonen(5) som det vises til i TSI-en, skal ett eller flere prøveeksemplarer av en delenhet eller 
enhet, eller et prøveeksemplar av et umontert delsystem, framlegges.

Den tekniske dokumentasjonen og prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene skal gjøre det mulig å forstå 
delsystemets prosjektering, framstilling, installering, vedlikehold og drift, og å vurdere samsvar med kravene i 
TSI-en.

(1) De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til ytelse, som er fastsatt i kapittel 4 i 
TSI-en.

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 

som er etablert i Fellesskapet»
(4) Det relevante avsnittet i en TSI kan inneholde særlige krav i så henseende.
(5) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 

gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, delenheter, 
enheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og framstilling, 
vedlikehold og driften av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom de 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for samtrafikkomponentene og 
alle de nødvendige elementene som er definert i vedlegg VI til nevnte direktiver,

— bevis på samsvar med reglene som følger av traktaten (herunder sertifikater),

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for 
slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til ved produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen inneholder ytterligere opplysninger, skal disse vedlegges.

4. Det meldte organet skal utføre følgende:

4.1.  Undersøke den tekniske dokumentasjonen.

4.2.  Kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene av delsystemet eller enheter eller delenheter av 
delsystemet er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller få gjennomført 
typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i TSI-en og de relevante europeiske spesifikasjonene. Framstillingen 
skal kontrolleres ved hjelp av en egnet vurderingsmodul.

4.3.  Dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøyer og 
-resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for delsystemet i prosjekteringens sluttfase.

4.4.  Identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de europeiske 
spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de anvende relevante bestemmelsene i disse 
europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt.

4.5. Gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2 og 
4.3 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt i de tilfellene disse er valgt.

4.6.  Gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2 
og 4.3 for å fastslå om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der de relevante europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt.

4.7.  Avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.
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5. Når typen overholder bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et typeprøvingssertifikat til søkeren. 
Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på oppdragsgiveren og den eller de produsentene som er angitt i den 
tekniske dokumentasjonen, samt konklusjoner fra kontrollen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige 
opplysninger for å kunne identifisere den godkjente typen. En liste over de relevante delene av den tekniske 
dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi skal oppbevares av det meldte organet.

Dersom oppdragsgiveren nektes typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en behørig begrunnelse for et 
slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for klagebehandling.

6. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de utstedte, tilbakekalte 
eller avviste typeprøvingssertifikatene.

7. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene 
til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte organene.

8. Oppdragsgiver skal oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg sammen den tekniske 
dokumentasjonen i hele delsystemets levetid. Dokumentene sendes til de andre medlemsstatene på forespørsel.

9. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for typeprøvings-
sertifikatet, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene 
for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle motta en tilleggsgodkjenning. Denne tilleggsgodkjenningen kan enten 
gis i form av et tillegg til det opprinnelige typeprøvingssertifikatet eller ved at det utstedes et nytt sertifikat når det 
gamle sertifikatet er kalt tilbake.

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på forespørsel fra en 
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem for 
«Rullende vognmateriell – godsvogner» som allerede har mottatt et typeprøvingssertifikat fra et meldt organ:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende kravene(1) i 
direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet gjennomfører framgangsmåten på følgende vilkår:

— det typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, er fortsatt gyldig for det delsystemet som søknaden 
omfatter,

— oppdragsgiveren(3) og involverte hovedleverandører oppfyller forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandører» menes selskaper som gjennom sine aktiviteter bidrar til å oppfylle de grunnleggende 
kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at delsystemet 
integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel monterer eller installerer 
delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 

som er etablert i Fellesskapet».
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3. Oppdragsgiveren eller eventuelle hovedleverandører skal for det delsystemet som er gjenstand for EF-verifisering, 
anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt 
i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å integrere 
delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i produksjonen (herunder montering og installering), skal 
oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for disse aktivitetene, som skal være gjenstand for 
tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom en hovedleverandør er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å integrere 
delsystemet), skal hovedleverandøren under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for 
framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

4. Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et kvalitetsstyringssystem for 
produksjonen), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, som angitt i nr. 5.3 og nr. 6.5, til et meldt 
organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de involverte produsentene om valg av meldt organ og om 
søknaden.

4.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, vedlikehold 
og drift, og å vurdere samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes representant,

— tekniske dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt etter at 
framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemets samlede prosjektering og struktur,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom disse 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut. Støttedokumentasjonen 
skal omfatte resultatene fra prøvinger som er gjennomført på produsentens egnede laboratorium eller på 
vegne av dette,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge med alle 
komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet,

— påvisning av at alle faser nevnt i nr. 5.2 er dekket av kvalitetsstyringssystemet til oppdragsgiver, dersom 
vedkommende er involvert, og/eller til hovedleverandørene, og bevis på at systemene er virkningsfulle,

— opplysninger om hvilket meldt organ som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med disse 
kvalitetsstyringssystemene.

4.3.  Det meldte organet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet. 
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Dersom det meldte organet anser at typeprøvingssertifikatet for ikke lenger er gyldig eller egnet, og at en ny 
typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og eventuelle hovedleverandører skal levere en søknad om 
vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

den tekniske dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, som er utstedt etter 
at framgangsmåten for typeprøving av modul SB er avsluttet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger om den 
relevante delen.

5.2.  En oppdragsgiver eller hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et 
kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en. Kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene 
til øvrige hovedleverandører skal sikre at deres medvirkning i delsystemet er i samsvar med den typen som er 
beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren eller søkerne følger, skal dokumenteres på en 
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 

Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og framgangsmåtene 
for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner for alle søkere:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter framstilling, montering 
og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 
personalets kvalifikasjoner osv.

og for oppdragsgiveren eller den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvaliteten på det samlede delsystemet, herunder særlig 
hvordan integreringen av delsystemet håndteres. 

— Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

5.3.  Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som er nevnt i 
nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i søkerens eller søkernes 
kvalitetsstyringssystem(er)(1). 

(1) Når det gjelder TSI-en om rullende materiell, kan det meldte organet være til stede ved den endelige prøvingen av lokomotiver eller 
togsett i drift på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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Dersom delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene i TSI-en, 
og samsvaret er basert på flere enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte,

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert på en riktig 
og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4.  Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller  
kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten gjennomfører et kvalitetsstyrings-
system for produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i samsvar med standarden EN/ISO 9001 — 2000, 
som tar hensyn til de særlige egenskapene hos den samtrafikkomponenten som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin  
vurdering.

Revisjonen skal være særskilt tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning i 
delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en 
begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal sørge for å oppfylle de 
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt 
fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver betydelig 
endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av TSI-kravene.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene det vises til i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren 
korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetsstyringssystemet.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal oversende (eller få oversendt)  
til det meldte organet som nevnt i nr. 5.1, alle nødvendige dokumenter for dette formål, herunder gjennomførings-
planer og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den ustrekning det er relevant for søkernes særlige medvirkning 
i delsystemet), og særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er tilstrekkelig og riktig 
definert for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet,

— at hver søkers kvalitetsstyringssystem håndteres på en riktig måte for å oppnå integrasjon på delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel (herunder 
montering og installering), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om 
berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende 
er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en 
revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
ved tilsynet.
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Det skal gjennomføres minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført relevante 
oppgaver (framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for den framgangsmåten 
for EF-verifisering som er nevnt i nr. 8.

6.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på relevante anlegg hos søkeren eller søkerne. Ved slike 
besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise kontroller, og gjennomføreføre eller få 
gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal 
gi søkeren eller søkerne en inspeksjonsrapport og eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5.  Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal, dersom det 
ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene, samordne tilsynsoppgavene med alle andre 
meldte organer som har ansvar for slike oppgaver, for å

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til integreringen av 
delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det kan 
garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen gir det meldte organet rett til å

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 6.3,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 6.4 på eget ansvar og i samarbeid med øvrige meldte organer.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1 skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og tilsyn, ha adgang til 
byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og anleggsområder, lagerlokaler og eventuelt prefabrikkerings- og 
prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, i henhold til 
søkerens særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år etter at det 
siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av typeprøvingen og 
godkjenningen av og tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utstede samsvars-
sertifikat til oppdragsgiveren, som deretter skal utstede EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i 
den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. Erklæringen skal 
utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal inneholde minst de 
opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som 
skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst omfatte de opplysningene 
som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendig dokumenter om delsystemets egenskaper,

— en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal følge med 
de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende dokumenter 
(sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte 
organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,
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— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning og 
vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul SB,

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

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt tilhørende 
beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og om nødvendig en 
angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake. 
Sammen med sertifikatet skal også følge inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med 
verifiseringen som nevnt i nr. 6.3 og 6.4, og særlig:

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en.

11.  Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet. 

De andre meldte organene kan på anmodning få tilsendt kopier av utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

12.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren innenfor Fellesskapet skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets 
levetid, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul	SF:	Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel fra en 
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem for 
«Rullende materiell – godsvogner» som allerede har mottatt et typeprøvingssertifikat fra et meldt organ,

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende kravene(1) i 
direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(3) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av produktverifisering) av delsystemet til 
et meldt organ etter eget valg. Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen.

3. I denne delen av framgangsmåten kontrollerer og attesterer oppdragsgiveren at det aktuelle delsystemet er i samsvar 
med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at det oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten under forutsetning av at det typeprøvingssertifikatet som ble 
utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som søknaden omfatter.

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I modulen menes med «oppdragsgiveren» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant som 

er etablert i Fellesskapet».
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4. Oppdragsgiveren skal treffe alle tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen (herunder montering og 
integrering av samtrafikkomponenter som gjennomføres av involverte hovedleverandører(1)), sikrer at delsystemet 
er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, vedlikehold og drift, og 
å vurdere samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Søknaden skal inneholde:

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt etter at 
framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemets samlede prosjektering og struktur,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, foreksempel tegninger, komponentlister, delenheter, 
enheter, kretser osv.,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom de 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten (herunder sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge med alle 
komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av delsystemet.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal disse legges 
ved.

6. Det meldte organet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet for typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet.

Dersom det meldte organet anser typeprøvingssertifikatet som ikke lenger gyldig eller ikke egnet, og anser det som 
nødvendig med en ny typeprøving, skal organet begrunne sin beslutning.

Det meldte organet skal gjennomføre de nødvendige undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om del-
systemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med TSI-kravene. Det meldte 
organet skal undersøke og prøve hvert delsystem som er framstilt som et serieprodukt, slik det er angitt i nr. 4.

7. Verifisering ved kontroll og prøving av hvert delsystem (serieprodukt)

7.1.  Det meldte organet skal gjennomføre prøvinger, kontroller og verifiseringer for å sikre at delsystemene, som 
serieprodukter, er i samsvar med bestemmelsene i TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal foregå i 
alle de leddene som er bestemt i TSI-en.

7.2.  Hvert delsystem (som serieprodukt) skal undersøkes, prøves og verifiseres hver for seg(2) for å verifisere at det er i 
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en. Dersom 
en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske 
spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

(1) «Hovedentreprenører» er selskaper hvis virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende kravene i TSI-en. Det gjelder for 
selskapet som eventuelt har det fulle ansvaret for delsystemprosjektet eller andre selskaper som bare er involvert i en del av 
delsystemprosjektet (for eksempel montering eller installering av delsystemet).

(2) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det meldte organet delta ved den endelige prøvingen av rullende materiell 
eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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8. Det meldte organet kan avtale med oppdragsgiveren (og hovedleverandørene) på hvilke steder prøvingene skal 
gjennomføres, og de kan avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger 
eller validering under normale driftsforhold, gjennomføres av oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av 
det meldte organet.

Det meldte organet skal med hensyn til prøving og verifisering ha adgang til produksjonslokaler, monterings- og 
installeringsområder, og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg for å kunne utføre sine oppgaver som 
fastsatt i TSI-en.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et samsvarssertifikatet til 
oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten 
der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

Det meldte organets oppgaver skal baseres på typeprøvingen og de prøvingene, verifiseringene og kontrollene som 
er gjennomført på alle serieprodukter som angitt i nr. 7, og som kreves i henhold til TSI-en og/eller den relevante 
europeiske spesifikasjonen.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de opplysningene som er angitt i 
direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en,

— listen over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal følge  
med de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende 
dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er utstedt av 
de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning og 
vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul SB,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt tilhørende 
beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og om nødvendig en 
angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake. 
Sammen med sertifikatet skal det også følge, dersom det er relevant, inspeksjons- og revisjonsrapporter som er 
utarbeidet i forbindelse med verifiseringen.

11.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid, og den skal 
sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.
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MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel fra en 
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem for 
«Rullende materiell – godsvogner» 

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende kravene(1) i 
direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvare med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten, herunder en designkontroll av delsystemet under forutsetning 
av at oppdragsgiveren(3) og de involverte hovedleverandørene oppfyller forpliktelsene i nr. 3. 

Med «hovedleverandører» menes selskaper som gjennom sine aktiviteter bidrar til å oppfylle de grunnleggende 
kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at delsystemet 
integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel konstruerer, monterer eller 
installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller eventuelle hovedleverandører skal for det delsystemet som er gjenstand for EF-verifiseringen, 
anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig 
produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å integrere 
delsystemet), skal under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, 
framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å integrere 
delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i prosjekteringen og/eller produksjonen (herunder 
montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for disse aktivitetene, 
som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Søkere som bare er involvert i montering og installering, trenger bare å anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem 
for framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt.

4. Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et fullstendig kvalitetsstyrings-
system med designkontroll), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, som angitt i nr. 5.4 og 6.6, 
til et meldt organet etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de involverte produsentene om valg av meldt 
organ og om søknaden.

4.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, vedlikehold 
og drift, og å vurdere samsvar med kravene i TSI-en.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen, herunder:

— en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 

som er etablert i Fellesskapet».
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— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom de 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— prøvingsprogrammet,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge med alle 
komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

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

— en liste over alle produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet,

— vilkår for å anvende delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for 
slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

— en forklaring på hvordan alle faser nevnt i nr. 5.2, er dekket av de kvalitetsstyringssystemene som anvendes av 
hovedleverandøren(e) og/eller oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og bevis på at systemene 
er virkningsfulle,

— opplysninger om det eller de meldte organene som er ansvarlige for å godkjenne og føre tilsyn med disse 
kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Oppdragsgiveren skal framlegge resultatene av undersøkelser, kontroller og prøvinger(1), herunder typeprøvinger 
dersom det kreves, som er gjennomført av oppdragsgivers egnede laboratorium eller på vegne av dette.

4.4.  Det meldte organet skal undersøke søknaden med hensyn til designkontroll og vurdere resultatene av prøvingene. 
Dersom designen er i samsvar med bestemmelsene i direktivet og den aktuelle TSI-en, skal det meldte organet avgi 
en rapport om designkontrollen til søkeren. Rapporten skal inneholde konklusjonene fra designkontrollen, vilkårene 
for dens gyldighet, nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den designen som er kontrollert, og, dersom 
det er relevant, en beskrivelse av hvordan delsystemet fungerer.

Dersom oppdragsgiveren ikke mottar noen rapport om designkontrollen, skal det meldte organet framlegge en 
detaljert begrunnelse for avslaget. Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for klagebehandling.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og eventuelle hovedleverandører skal levere en søknad om 
vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger om den 
relevante delen.

5.2.  En oppdragsgiveren eller en hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et 
kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en. 

(1) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt. 
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Kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene til en annen eller andre hovedleverandører skal sikre 
at deres relevante medvirkning i delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en. Alle de elementene, kravene og 
bestemmelsene som søkeren følger, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige 
retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av dette kvalitetsstyringssystemet skal sikre en 
felles forståelse av retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, 
kvalitetsplaner, kvalitetshåndbøker og kvalitetsregistre.

Systemet skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner:

— for alle søkere: 

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn til framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter prosjektering, 
framstilling, montering og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte personalets kvalifikasjoner osv.

— for hovedleverandørenes vedkommende, i det omfang som er relevant for deres medvirkning til prosjekteringen 
av delsystemet:

— de tekniske spesifikasjonene for design, herunder de europeiske spesifikasjonene(1), som vil bli anvendt, 
og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for delsystemet, vil bli 
oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere designen, 
og som vil bli brukt ved prosjektering av delsystemet,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemene i alle faser, herunder produksjonen, fungerer på en effektiv måte,

— og også oppdragsgiveren eller den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvantiteten på det samlede delsystemet, herunder 
særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets samlede prosjektering,

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

5.3.  Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som er nevnt i 
nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i søkerens eller søkernes 
kvalitetsstyringssystemer(2).

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF og i retningslinjene for anvendelsen av TSI-
er for høyhastighetstog.

(2) Når det gjelder TSI-en for rullende materiell, kan det meldte organet være til stede ved den endelige prøvingen under drift av 
rullende materiell eller togsett i bruk på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en på grunnlag av mer enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det 
meldte organet særlig undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte,

og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er dokumentert på en 
riktig og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4.  Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastsette om det 
oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten gjennomfører et 
kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produktet i henhold til 
standarden EN/ISO 9001 — 2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos den samtrafikkomponenten som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning i 
delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra kontrollen og en 
begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal sørge for å oppfylle de 
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt 
fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver betydelig 
endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av kravene.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil kunne oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene 
korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente kvalitetsstyringssystemene.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal oversende (eller få oversendt) til 
det meldte organet som det nevnt i nr. 5.1, alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig gjennomføringsplaner 
og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den grad det er relevant for søkerens særlige medvirkning i delsystemet, 
herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er tilstrekkelig og riktig 
definert for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet,

— at hver søkers kvalitetsstyringssystem håndteres på riktig måte for å oppnå integrasjon på delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel (herunder 
montering, installering og integrasjon), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, 
rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.
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6.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende 
er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en 
revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
ved tilsynet.

Det skal avlegges minst én revisjon per år, minst én revisjon i en periode der det blir utført relevante oppgaver 
(prosjektering, framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for framgangsmåten 
for EF-verifisering som er nevnt i nr. 7.

6.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på relevante anlegg hos søkeren eller søkerne som er 
nevnt i nr. 5.2. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise revisjoner, 
og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det 
skal. Det meldte organet skal gi søkeren eller søkerne en inspeksjonsrapport, og eventuelt også revisjons- og/eller 
prøvingsrapporter.

6.5.  Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal, dersom det 
ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene som nevnt i nr. 5, samordne tilsynsoppgavene 
med alle andre meldte organer som har ansvar for denne oppgaven, for å

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til integrering av 
delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det kan 
garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.4,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.5, på eget ansvar og i samarbeid med det eller de øvrige 
meldte organene.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og tilsyn, ha adgang 
til prosjekteringslokaler, byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og installeringsområder, lagerlokaler og 
eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det finner nødvendig for å 
utføre sin oppgave, i henhold til søkerens særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år etter at det 
siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som det er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av designkontrollen 
og godkjenningen av og tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utstede 
samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten 
i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. Erklæringen skal 
utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal inneholde minst de 
opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som 
skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de opplysningene 
som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— listen over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,
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— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge 
med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende dokumenter 
(sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte 
organene,

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

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning og 
vedlikehold,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt tilhørende 
beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og om nødvendig en 
angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake. 
Sammen med sertifikatet skal det også følge inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse 
med verifiseringen, som nevnt i nr. 6.4 og 6.5,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI‑en.

11.  Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet og de EF-rapportene om designkontroll som det har utstedt, tilbakekalt eller avvist.

De andre meldte organene kan på anmodning få tilsendt kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetssikringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utarbeidede EF-rapporter om designkontroll med tillegg.

12.  Den dokumentasjonen som følger med samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid, og den skal 
sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

__________
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VEDLEGG BB

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Festing av sluttsignallykter

BB.1  HOLDERE FOR SLUTTSIGNALLYKTER

Figur BB1

signallyktholder
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BB.2  SLUTTSIGNALLYKTER: PLASSKRAV — INNFATNING

Figur BB2

Plasskrav til innfatning

__________
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VEDLEGG CC

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Kilder til tretthetsbelastning

CC.1.  NYTTELASTSPEKTRUM

CC.1.1.  Allment

Endringer i nyttelast kan medføre betydelige sykluser med tretthetsbelastninger. Dersom nyttelasten endres vesentlig, 
skal tiden som brukes på hvert belastningsnivå, bestemmes. Laste-/lossesykluser skal også bestemmes ut fra den 
driftsansvarliges angitte plikt og representeres på en egnet måte til analyseformål. Dersom det er relevant, skal det tas 
hensyn til endringer i nyttelastens fordeling og til lokale trykkbelastninger på grunn av kjøretøyer med hjul som beveger 
seg over godsvognens gulv.

CC.1.2.  Belastning forårsaket av sporene

Det skal tas hensyn til belastningssykluser som skyldes loddrette, tverrgående og torsjonsmessige uregelmessigheter i 
sporet. Disse belastningssyklusene skal bestemmes ut fra:

a)  dynamisk modellering,

b)  måledata,

c)  empiriske data.

Det er tillatt å la tretthetskonstruksjonen bygge på belastningsdata og utprøvde vurderingsmåter, dersom slike finnes. 
Tabell 15 og 16 i EN12663 angir empiriske data i form av vognkasseakselerasjoner som er i samsvar med normale 
europeiske driftsvilkår, og som egner seg til en framgangsmåte basert på tretthetsgrense for tretthetskonstruksjon når 
det finnes normaliserte data.

CC.1.3.  Trekkraft og bremsing

Belastningssykluser som skyldes trekkraft og bremsing, skal gjenspeile antallet start og stopp (herunder ikke-planlagte) 
i forbindelse med beregnet bruk.

CC.1.4.  Aerodynamisk belastning

Det kan oppstå vesentlige aerodynamiske belastninger som følge av:

a)  tog som passerer i høy fart,

b)  kjøring i tunnel,

c)  sidevind.

Dersom slik belastning forårsaker vesentlig syklisk utmatting i strukturen, skal den tas med i tretthetsvurderingen.

CC.1.5.  Tretthetsbelastninger ved grensesnitt

Den dynamiske belastningen som benyttes i prosjekteringen, skal ligge innenfor området +/- 30 % av den loddrette 
statiske belastningen.

Dersom ikke denne antakelsen velges, skal følgende metode anvendes:

De viktigste tretthetsbelastningene ved forbindelsen mellom vognkasse og boggi skyldes:

a)  laste- og lossesykluser,

b)  virkninger fra sporet,

c)  trekkraft og bremsing.
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Grensesnittet skal være prosjektert for å kunne tåle de sykliske belastningene fra disse kildene.

Utstyrsfester skal kunne tåle de sykliske belastningene fra godsvognens bevegelse og eventuelle belastninger forårsaket 
av drift av utstyret. Akselerasjonene kan bestemmes som beskrevet ovenfor. For normal europeisk drift er empirisk 
avledede akselerasjoner for utstyr som følger bevegelsen til godsvognstrukturen, angitt i tabell 17, 18 og 19 i EN12663, 
og kan brukes dersom det ikke finnes bedre egnede data.

Det skal tas hensyn til sykliske belastninger i koplingskomponenter dersom den driftsansvarliges eller konstruktørens 
erfaring tilsier at de er betydelige.

_________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/828 22.10.2015

VEDLEGG DD

VURDERING AV VEDLIKEHOLDSORDNINGER

Åpent punkt, se nr. 6.2.2.3

_________
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VEDLEGG EE

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Trinn og håndlister

EE.1.  ALLMENT

Det skal være montert trinn med tilhørende håndlister overalt der personalet arbeider, og der det er nødvendig for å 
kunne gi adgang til deler av godsvognen under drift.

EE.2.  MINSTEKRAV

EE.2.1.  Håndlister

Håndlistene skal være av 20 mm rundstål, unntatt de håndlistene som er angitt i EE 2 med en diameter på minst 30 mm. 
Håndlister for sporskiftere er angitt i EE3.

Det skal være et frirom på minst 120 mm mellom håndlisterf og de nærmeste hindringene.

EE.2.2.  Dimensjoner på trinn

Trinnene i enden av godsvognen der personalet skal stå, skal være 350 mm brede og 350 mm lange og skal være plassert 
som vist i figur EE1. Trinnene skal være konstruert med en sklisikker overflate. Trinnene skal være avtakbare (for 
eksempel montert med nagler eller bolter utstyrt med en festeinnretning).

Figur EE1

Plassering av trinn og håndlister ved endene av godsvogner med nedfellbar endevegg
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Figur EE2

Frirom 
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Figur EE3

Håndlister for sporskiftere
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VEDLEGG FF

BREMSING

Liste over godkjente bremsekomponenter

FF1.  GLIDEVERN

FF 1.1. Glidevern på nye, eksisterende, opprustede og fornyede kjøretøyer

Produsent Type Merknader 

FAIVELEY AEF 82 C Prøvd på skivebremser

OERLIKON GSE 201 Prøvd på skivebremser

OERLIKON GSE 202 Prøvd på skivebremser

FAIVELEY AEF 83 P.1 Prøvd på skivebremser

FAIVELEY AEF 83 P.2 Prøvd på skobremser

OERLIKON OMG 202 Prøvd på skivebremser

PARIZZI WUPAR 83 Prøvd på skivebremser

WABCO-WESTINGHOUSE WGMC 19/1 Prøvd på skivebremser

FAIVELEY AEF 91 P1
AEF 91 P2(1)

Prøvd på skivebremser

MANNESMANN
REXROTH PNEUMATIK GmbH

MRP-GMC 29 Prøvd på skivebremser

SAB WABCO
KP GmbH

SWKP AS 20R Prøvd på skivebremser

SAB WABCO KP GmbH SWKP AS 20C Bekreftelse i januar 1998: Typeegenskaper 
identisk med AS 20R

Knorr-Bremse MGS 2

DAKO PE 94 MSV

(1) Passasjervogner med kombinert skive- og skobrems

FF 1.2.  Glidevern på eksisterende kjøretøyer

Følgende liste med utstyr for hjulblokkeringsbeskyttelse er godkjent til bruk på godsvogner, med mindre bremsesystemet 
er oppgradert eller fornyet. Andre oppgraderinger eller fornyelser av godsvognen vil ikke kreve bytte av system for 
hjulblokkeringsbeskyttelse.

Produsent Type Merknader 

Mekaniske typer
for hastigheter opp til 160 km/t

OERLIKON treghet 4 GS1 & 
GSA

Prøvd på skobremser fortrinnsvis bare for vogner uten 
egen strømforsyning

KNORR MW (1)

KNORR MWX (1)
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Produsent Type Merknader 

Elektroniske typer

WESTINGHOUSE D1 (1)

WESTINGHOUSE WG Prøvd på skivebremser

WESTINGHOUSE WGK Prøvd på skobremser

GIRLING SP Prøvd på skivebremser

OERLIKON GSE 100 (1)

PARIZZI 289 Prøvd på skobremser

PARIZZI 447 Prøvd på skivebremser

KNORR GR (1)

KOVOLIS DAKO (1)

KRAUSS-MAFFEI K Micro (1)

OERLIKON GSE 200 (1)

KNORR MGS 1 Prøvd på skivebremser

WABCO-
WESTINGHOUSE

WGMC 19 Prøvd på skivebremser

(1) Passasjervogner med kombinert skive- og skobrems

FF 2.  TRYKKLUFTBREMSER FOR «GODSTOG» OG «PASSASJERTOG»

FF 2.1.  Styreventiler for nye, opprustede og fornyede kjøretøyer

Bremsetype Forkortet beskrivelse Forkortet navn

Trykkluftbrems

Godstog (G)
Passasjertog (P)

Knorr-brems KE 1d(a)(b)
KE 2d(b),

KERd(c)(b)

KE G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 121(d)(e) 0 G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 121-1(d)(e) 0 G/P-brems

Knorr-brems KE 1 a/3,8(a)(b)(f) KE G/P-brems

Oerlikon-brems ESH 100(g) 0 G/P-brems

Oerlikon-brems ESH 200(h) 0 G/P-brems

Knorr-brems KE 1ad(a)(b)
KE 2ad(b)

KE G/P-brems

SAB-WABCO SW 4(i) SW G/P-brems

SAB-WABCO SW 4C(j) SW G/P-brems

SAB-WABCO SW 4/3(k) SW G/P-brems

DAKO-brems CV1 nD(l) OK G/P-brems

SAB-WABCO-brems C3WR(d)(e) Ch G/P-brems

SAB-WABCO-brems C3W med AC3D(b) Ch G/P-brems

SAB-WABCO-brems WU-C(b)(e) WU G/P-brems
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Bremsetype Forkortet beskrivelse Forkortet navn

Trykkluftbrems

Godstog (G)
Passasjertog (P)

Oerlikon-brems Est3f 1 HBG 300(d)(m)(n) 0 G/P-brems

MZT HEPOS-brems MH3f/HBG310/100(d)
MH3f/HBG310/200(d)

MH3f/HBG310/3xx(c)(d)

MH G/P-brems

Knorr-Bremse KE1dv
KE2dv

KERdv(c)

KE G/P-brems

(a) Ettermontering av andre lastvekselventiler er ikke tillatt.
(b) Til bruk i nye kjøretøyer inntil 1.1.2007.
(c) Bremseanlegg tilknyttet et lasteproporsjonalt bremseanlegg som er godkjent i henhold til FF3.
(d) Separat trykkreduksjonsventil som skal brukes dersom tilbakemating skjer via hovedlufttilførselsrør.
(f) Bremseanlegget består av styreventil, lastvekselventil og bærende konstruksjon.
(g) Ytterligere vedlikeholdstiltak på MAV for å sikre at det største bremsesylindertrykket på 3,8 bar alltid oppnås.
(h) Ingen standardfunksjon opp til 14 liter tilkoplet bremsesylinder eller volumer til for-kontroll.
 Standardfunksjon.
(i) SW 4 — kontrollert fylling av luftforrådsbeholder.
(j) SW 4C — kontrollert fylling av styreluftbeholderen med vern mot overbelastning når bremsene løses.
(k) SW 4/3 — med C3W avstengingsventil (fylling av styreluft- og luftforrådsbeholder tar nesten like lang tid).
(l) Styreventilens spjeld bør gradvis tilpasses kjøretøyets luftforrådsbeholdervolumer.
(m) Skal bare brukes med ekstra lastvekselventil.
(n) Identitetsprøving ikke bestått på visse punkter, derfor varer det begrensede tidsrommet for ombruk for disse styreventilene på PKP 

og ŐBB bare fram til 1.1.2010. 

FF 2.2.  Ventiler på kjøretøyer som eksisterte før 2005, som er opprustet eller fornyet

Bremsetype Forkortet beskrivelse Forkortet navn

Trykkluftbrems

Godstog (G)
Passasjertog (P)

Knorr KEs
KE 2c AL

KE G/P-brems

Dako CV
CV1

DK G/P-brems

Westinghouse U WU G/P-brems

Charmilles-brems C 3 A Ch G/P-brems

Oerlikon-brems Est 3f med HBG 300 0 G/P-brems

Charmilles-brems C 3 W Ch G/P-brems

Knorr-brems KE Od
KE 1d
KE 2d

KE G/P-brems

Westinghouse-brems C3 W2 WE G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 101 0 P-brems

Oerlikon-brems ESG 121 0 G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 131 0 P-brems

Oerlikon-brems ESG 141 0 G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 101-1 0 P-brems

Oerlikon-brems ESG 121-1 0 G/P-brems

Oerlikon-brems ESG 131-1 0 P-brems

Oerlikon-brems ESG 141-1 0 G/P-brems

Knorr-brems KE 1 a/3,8 KE G/P-brems
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Bremsetype Forkortet beskrivelse Forkortet navn

Trykkluftbrems

Godstog (G)
Passasjertog (P)

Knorr-brems KE Oa/3,8 KE G/P-brems

Oerlikon ESH 100 O G/P-brems
med ikke-

universalbevegelse der 
tilsluttet bremsesylinder 

eller forinnstilte volumer er 
opp til 14 liter

Oerlikon ESH 200 O G/P-brems med 
universalbevegelse

Knorr-brems KE 1 ad KE G/P-brems

Knorr-brems KE 0 ad KE G/P-brems

Knorr-brems KE 2 ad KE G/P-brems

SAB-WABCO SW 4(a) SW G/P-brems

SAB-WABCO SW 4C(b) SW G/P-brems

SAB-WABCO SW 4/3(c) SW G/P-brems

DAKO-brems CV1 nD(d) DK G/P-brems

(a) SW 4 — kontrollert fylling av luftforrådsbeholder.
(b) SW 4C — kontrollert fylling av luftforrådsbeholder med vern mot overbelastning av styreluftbeholder når bremsene løses.
(c) SW 4/3 — med C3W avstengingsventil (fylling av A og R foregår nesten samtidig).
(d) Styreventilens spjeld bør gradvis tilpasses kjøretøyets R-beholdervolumer.

FF 3.  SELVJUSTERENDE LASTPROPORSJONALE BREMSEANLEGG GODKJENT FOR INTERNASJONAL 
TRAFIKK

Produsent Type Forkortet beskrivelse

SAB I — Mekaniske egenskaper

Veieventil og automatisk lastproporsjonal 
styreventil

I — Pneumatiske egenskaper

AC 3 D

WESTINGHOUSE Veieventil og differensialbremsesylinder WDC 14 og WDC 16

KNORR Veieventil og to bremsesylindrer RLV 12/10 DGB 10»/12»

OERLIKON Veieventil og to bremsesylindrer ALM-ALT

OERLIKON Mekanisk drivsystem og to bremsesylindrer ALS-ALT

WESTINGHOUSE 16» bremsesylinder WDR

OERLIKON Lastvekselventil for selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med én 
bremsesylinder.

ALM/ALR 150

KNORR Lastvekselventil for selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med én 
bremsesylinder.

RLV 11d

METALSKI ZAVOD-TITO Lastvekselventil for selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med én bremsesylinder 
for høyhastighets Intercity-trafikk.

AKR SS/10

METALSKI ZAVOD-TITO Lastvekselventil for selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med én bremsesylinder 
for høyhastighets Intercity-trafikk.

AKR S/01

KNORR Lastvekselventil for selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med én 
bremsesylinder.

RLV 11d
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Produsent Type Forkortet beskrivelse

DAKO Lastvekselventil for DSS selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med SL1 veieventil for 
høyhastighets Intercity-trafikk.

DAKO-DSS

DAKO Lastvekselventil for DS selvjusterende 
lastproporsjonale bremser med SL1 veieventil for 
høyhastighets Intercity-trafikk.

DAKO-DS

DAKO Veieventil DAKO-DSS SL1 eller SL2

DAKO Veieventil DAKO-DS SL1 eller SL2

SAB-WABCO Veieventil og to bremsesylindrer SWDR-2

SAB-WABCO Lastvekselventil for selvjusterende VCAV med 
SW4, SW4-C eller SW4/3 styreventil og DP1 
eller F87 veieventil.

GF4 SS1
GF4 SS2
GF6 SS1
GF6 SS2

SAB WABCO Lastvekselventil for selvjusterende integrert 
VCAV med SW4, SW4-C eller SW4/3 
styreventil og DP1 eller F87 veieventil.

GFSW4-D-AV
GFSW4-S-AV

FF 4.  BREMSEAKSELERATORER GODKJENT FOR INTERNASJONAL TRAFIKK

Produsent Type Merknader

Dako-Kovalis Dako-Z Godkjent til bruk sammen med 
brems av type

CV1-R

Knorr-Bremse EB3 Godkjent til bruk sammen med 
brems av type KEs

EB3-S Passer for bruk med NBŰ  
(~ SAFI)

EB3-S/L Passer for bruk med NBŰ  
(~ SAFI)

Oerlikon-Buhrle SB 3 Godkjent til bruk sammen med 
brems av type Est 3e

SBS 100

Davies and Metcalfe BPA 1 Passer for bruk med NBŰ  
(~ SAFI)

MZT HEPOS VBK 100 Passer for bruk med NBŰ  
(~ SAFI)

FF 5.  HURTIGUTLØSENDE VENTILER GODKJENT FOR INTERNASJONAL TRAFIKK

Tabell 1

Hurtigutløsende ventiler for moderne bremser(a)

Produsent Type

Installert i styreventilen

OERLIKON LV3:LV3F

OERLIKON LV7

CHARM ILLES C3P1
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Produsent Type

CHARM ILLES C3P2

KNORR ALV3a, ALV7, ALV9, ALV9a

WESTINGHOUSE (Italia) SA1

WESTINGHOUSE (Italia) SA1V

KNORR AL V11

WESTINGHOUSE (Storbritannia) A1 og A2

Passer til eksisterende styreventiler dersom deres kretser bare sørger for tømming av styreluftbeholder

OERLIKON LV3

OERLIKON LV4F

WESTINGHOUSE (Frankrike) W 104, W 204

WESTINGHOUSE (Italia) SA1

WESTINGHOUSE (Italia) SA1V

(a) Med moderne bremser menes bremser som er godkjent for internasjonal trafikk etter 1.1.1948

Tabell 2

Hurtigutløsende ventiler for bremser av gammel type

Produsent Type

KNORR AL V 4(a)

OERLIKON LV3

OERLIKON LV4F

WESTINGHOUSE (Frankrike) W 104, W 204

WESTINGHOUSE (Italia) SA/CG, SA/RA

WESTINGHOUSE (Italia) SA1

KNORR L2(b)

WESTINGHOUSE (Italia) SARAV

HARDY L3(b)

(a) KNORR ALV4 hurtigutløsende ventil passer for den moderne KNORR KE styreventil, siden dens løseventil bare tømmer styreluftbeholderen (luftforrådsbeholderen 
tømmes på annen måte: stengekran).

(b) Passer bare for HIK styreventil.

Tabell 3

Hurtigutløsende ventiler for moderne bremser(a) eller bremser av gammel type

Produsent Type

WESTINGHOUSE (Frankrike) W3,W4

DAKO 0S1

KNORR ALV4b

BDZ BRV(b)

(a) Med moderne bremser menes bremser som er godkjent for internasjonal trafikk etter 1.1.1948
(b) Passer bare for HIK styreventil.
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FF 6. BREMSEBELEGG FOR KJØRETØYER MED SKIVEBREMSER, GODKJENT FOR INTERNASJONAL 
TRAFIKK

Produsent/produktnavn Type Merknader Jernbaneforetak

1 2 4 5

Jurid Jurid 869 opp til 200 km/t SNCF

Becorit Becorit 918(1) opp til 200 km/t DB

Ferodo ID 425 L(2) opp til 200 km/t FS

Bremskerl 5818(2) opp til 200 km/t FS

Bremskerl 6792(1) opp til 200 km/t DB

Jurid 877(1) opp til 200 km/t DB

Bremskerl 7240(1) opp til 200 km/t DB

Frendo 2126(2) opp til 200 km/t FS

Faist Licence Textar T 543(2) opp til 200 km/t FS

ICER ICER 918(2) opp til 200 km/t RENFE

Flertex Flertex 664 HD(3) opp til 200 km/t SNCF

Rona (Hungary) Licence 
Becorit

Rona 918(2) opp til 200 km/t MAV

Textar T 550(2) opp til 200 km/t DB

Frenoplast x. FR20H.2(2) opp til 200 km/t PKP

Textar T550(2) opp til 200 km/t DB

Becorit V30(2) opp til 200 km/t DB

Bremskerl Bremskerl 2000(2) opp til 200 km/t DB

Bremskerl 7 699 opp til 200 km/t FS

Italian Brakes FS 5M1(1) opp til 200 km/t FS

(1) Prøvd på skivebremser av støpejern og støpestål
(2) Prøvd på skivebremser av støpejern
(3) Prøvd på skivebremser av støpestål

FF 7. AUTOMATISK STYRINGSMEKANISME FOR «TOM/LASTET», GODKJENT FOR INTERNASJONAL 
TRAFIKK

Produsent Type

a)  universalbruk

Westinghouse WAD

SAB VA 2

SAB DP 2

KNORR Du-111 WM

OERLIKON ALM/ALR 140

b)  brukes bare på lastede eller tomme godsvogner

Westinghouse WAN

SAB VTA
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FF 8. PRØVINGSBENKER SOM FRAM TIL JUNI 2004 ER VURDERT TIL Å KUNNE GJENNOMFØRE 
GODKJENNINGSPRØVINGER PÅ BREMSEBELEGG

Selskap Sted 

DB Minden

FS Firenze

SNCF Vitry MF1
Vitry MF3

CFR Bucuresti

CD Praha

PKP Poznan

ZSR Zilina
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VEDLEGG GG

SÆRLIGE TILFELLER

Irske lasteprofiler
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VEDLEGG HH

SÆRLIGE TILFELLER

Irland og Nord-Irland

Grensesnitt mellom kjøretøyer

_____________
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VEDLEGG II

SAMSPILL MELLOM KJØRETØY OG SPOR SAMT LASTEPROFILER

Framgangsmåter for vurdering: Grenser for endringer av godsvogner som ikke krever ny godkjenning

For godsvogner som har gjennomgått endringer som innebærer at de tekniske parametrene ligger innenfor grensene i 
dette vedlegget, sammenlignet med den opprinnelige konstruksjonen av den godkjente godsvognen, skal det ikke kreves 
ny samsvarsvurdering.

Avstand mellom boggisentre 
(godsvogner med boggier)

2a* ≥ 9 m - 15 % til + ∞

2a* < 9 m - 5 % til + ∞

Kjøretøyets akselavstand
(toakslede godsvogner)

2a* ≥ 8 m - 15 % til + ∞

2a* < 8 m - 5 % til + ∞

Tyngdepunktshøyde Tomt kjøretøy – 100 % til + 20 %

Lastet kjøretøy – 100 % til + 50 %

Torsjonsstivhet
Ct * (1010 kN/mm2/rad)

Ct* ≤ 3 – 66 % til + 200 %

Ct* > 3 - 50 % til + ∞

Kjøretøyets egenvekt ≥ 16t
(godsvogner med boggier)

- 15 % til + ∞

≥ 12 t
(toakslede godsvogner)

Endring av største belastning for 
hjulsats

+1,5 t

Vognkassens treghetsmoment (rundt 
z-akselen — bare for toakslede 
godsvogner)

– 100 % til + 10 %

Loddrett oppheng
Primært eller sekundært

Stivhet 0 til + 25 %

Overgangs belastninger - 5 % til 0

Boggiens dreiemoment - 20 % til + 20 %

Hele boggiens treghetsmoment (rundt 
z-akselen)

- 100 % til + 10 %

Nominell hjuldiameter - 10 % til + 15 %

Bevis for at ovennevnte samt medfølgende kriterier som styrke, bremsevirkning, kinematisk lasteprofil osv. er overholdt, 
er produsentens eller oppdragsgiverens ansvar.

_________
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VEDLEGG JJ

ÅPNE PUNKTER

1.  TSI FOR RULLENDE MATERIELL TIL KONVENSJONELLE TOG – 13.9.2004

1.1.  4.2.3.3.2 Varmgangsdeteksjon

1.2.  4.2.6.2 Aerodynamiske virkninger

1.3.  4.2.6.3 Sidevind

1.4.  4.3.3 Delsystemet «Drift og trafikkstyring»

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» vurderes (henvisninger til denne TSI-en er åpne punkter).

1.5.  6.1.2.2

Vurdering av sveiseskjøter skal utføres i samsvar med nasjonale regler.

1.6.  6.2.2.1

Vurdering av sveiseskjøter skal utføres i samsvar med nasjonale regler.

1.7. 6.2.2.3 Vurdering av vedlikehold

Vedlegg DD er fremdeles et åpent punkt. I dette vedlegget beskrives den framgangsmåten som hver medlemsstat skal 
følge for å sikre at vedlikeholdsordningene oppfyller kravene i denne TSI-en og de grunnleggende kravene i hele 
delsystemets levetid.

1.8.  6.2.3.4.2 Aerodynamiske virkninger

1.9.  6.2.3.4.3 Sidevind

2.  VEDLEGG

2.1.  Vedlegg B

B.3  Kjøretøyets belastningstabell
4) Godsvogner som kan framføres med samme belastning som i S-trafikk ved 120 km/t, skal være forsynt med tegnet «* 
*» plassert til høyre for merkingen for største belastning. Virkeområdet for «**»-merkingen (bare «opprustede/fornyede 
godsvogner» eller «nye og opprustede/fornyede godsvogner») er fortsatt et åpent punkt.

2.2.  Vedlegg B. 32 Merking av godsvogner og passasjervogner som er konstruert for lasteprofiler (GA, GB eller 
GC)

Er fremdeles et åpent punkt.

2.3.  Vedlegg C.4  GA, GB, GC lasteprofiler

Er fremdeles et åpent punkt ettersom dette avsnittet viser til vedlegg B.32.

2.4  Vedlegg E

Rulleflater gjenstår som åpent punkt inntil EN er offentliggjort.

2.5  Vedlegg L

Spesifikasjoner for hjul av støpestål er et åpent punkt. Det er anmodet om en ny EN.

2.6  Vedlegg P

P.1.1.  Styreventil

P.1.2  Lastvekselventil for variabel belastning og automatisk omstilling mellom tom/lastet tilstand 

P.1.3  Glidevern

P.1.7  Stengekraner
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P.1.10 Bremseklosser

Prøvingsmetoden for konstruksjonsvurdering av samtrafikkomponenten bremseklosser skal være i samsvar med 
spesifikasjonen i vedlegg I avsnitt I.10.2. Denne spesifikasjonen er fremdeles et åpent punkt for komposittbremseklosser.

Komposittbremseklosser som allerede er i bruk, har bestått vurderingen i henhold til P.2.10:

UIC administrerer listen over godkjente komposittbremseklosser (herunder geografiske begrensninger når det gjelder 
bruk og bruksvilkår, i henhold til P.1.10 og P.2.10).

P.1.11  Bremseakselerator

P.1.12  Automatisk innretning for registrering av variabel belastning og omstiller for tom/lastet tilstand

P.2.10  Bremseklosser

— Geometrisk vurdering

Det skal foretas dimensjonskontroll av prøver av hvert parti bremseklosser.

— Framgangsmåte for vurdering av komposittbremseklosser. Prøvingsmetoden er et åpent punkt.

I overgangsperioden skal vurderingsprøvingen som foretas av UIC, minst omfatte:

Prøving i prøvingsbenk og analyse

Komposittbremseklosser skal vurderes ved hjelp av en standardisert prøvingsmetode og standardisert prøvingsbenk 
(ERRI B126/RP 18, 2. versjon, mars 2001). Følgende kriterier skal undersøkes:

— bremseklossenes yteevne ved tørr, våt og friksjonsbremsing

— sannsynlighet for oppsamling av metall fra hjulet

— yteevne ved ugunstige vinterforhold (f.eks. snø, is, lav temperatur),

— yteevne ved bremsefeil (bremsene låser seg)

— vurdering av virkningen på hjulsatsens elektriske motstand (herunder særlig prøving av kompatibiliteten med 
sporfelt i de forskjellige statene der kjøretøyet skal brukes)

Vurdering i klimaforsøkskammer

Før bremsevirkningen prøves på selve kjøretøyet, skal komposittbremseklosser bestå et program med prøving i 
prøvingsbenk som beskrevet ovenfor.

Prøving av bremsevirkning på delsystemet:

Komposittbremseklosser skal

— vurderes i henhold til vedlegg S i denne TSI-en,

— anvendes i drift i Nord-Europa i én hel vintersesong,

— vurderes når det gjelder virkning på hjulsatsens elektriske motstand.

Driftsvurdering av nyskapende produkter skal foretas i samsvar med avsnitt 6.

___________
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VEDLEGG KK

REGISTER OVER INFRASTRUKTUR OG RULLENDE MATERIELL

Infrastrukturregister

Krav til infrastrukturregisteret

Opplysninger Kritisk for 
samtrafikk evnen Sikkerhets kritisk

Basisopplysninger

Type trafikk (blandet, persontrafikk, gods osv.) √

Type jernbanelinje (høyhastighet, konvensjonell) √

Tekniske opplysninger

Prestasjonsnivåer: høyeste linjehastighet som funksjon av største aksellast og 
andre faktorer

√ √

Konstruksjonsprofil √ √

Sporvidde √ √

Største last per løpemeter √ √

Største sporbelastning

— Dynamisk belastning (største loddrette belastning utøvd av hjulene på 
skinnen)

— Tverrgående sporkrefter

— Sporkrefter i lengderetning

√ √

Forholdet mellom hjuldiameter og aksellast √ √

Minste krumningsradius: vannrett √ √

Minste krumningsradius: loddrett √ √

Største overhøyde √ √

Største manglende overhøyde √ √

Manglende overhøyde i sporvekslere og sporkryss √ √

Samsvar med vedlegg A1 i TSI-en for styring, kontroll og signal

Luftdrag fra tog: FORBEHOLD √ √

Sidevind: FORBEHOLD √ √

Minste avstand mellom sporenes senterlinje √ √

Sporets geometriske egenskaper:

— Sporets geometriske kvalitet (EN 13848-1)

— Sporskjevhet

— Største verdi av fri hjulpassasje i sporskiftere

— Minste verdi av fast krysspissbeskyttelse for normale sporkryss

— Største verdi av fri hjulpassasje i krysspiss

— Største verdi av fri hjulpassasje ved inngang mot lede-/vingeskinne

— Minste sporrillebredde

— Største tillatte lengde uten føring

— Minste sporrilledybde

— Største overhøyde av ledeskinne

√ √
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Opplysninger Kritisk for 
samtrafikk evnen Sikkerhets kritisk

Begrensninger

Miljømessige begrensninger:

Temperaturområde

— T(n) (-40 oC — + 35 oC)

— T(s) (-25 oC — + 45 oC)

√ √

Tidstabellbegrensninger:

For TN-linjer

Tidsrom av året når temperaturen forventes å komme under - 25 oC

dag.måned

√ √

For TS-linjer

Tidsrom av året når temperaturen forventes å komme over + 35 oC

dag.måned

√ √
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VEDLEGG YY

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Styrkekrav for visse typer godsvognkomponenter

YY.1. INNLEDNING  ....................................................................................................................................... 849

YY.2. VOGNKASSESTRUKTURENES STYRKE  ........................................................................................ 849

YY.2.1. Spenninger forårsaket av loddrett belastning  ......................................................................................... 849
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YY.2.3. Styrke i godsvognens gulv som skal understøtte industritrucker og veigående kjøretøyer(1) ............... 849

YY.3. LUKKEDE GODSVOGNER MED FAST TAK OG FASTE ELLER BEVEGELIGE SIDEVEGGER 
SAMT LUKKEDE GODSVOGNER MED SKYVETAK  .................................................................... 850
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YY.5.1. Sideveggenes motstandskraft mot tverrgående krefter og side- og endeskinnekantenes motstandskraft 
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YY.1.  INNLEDNING

I dette vedlegget beskrives konstruksjonskravene til godsvognkomponenter og systemer for fastholding av last som 
gjelder generelt anvendte godsvogntyper. Kravene får anvendelse bare dersom de er hensiktsmessige for den tilsiktede 
bruken.

YY.2.  VOGNKASSESTRUKTURENES STYRKE

YY.2.1. Spenninger forårsaket av loddrett belastning

Den loddrette belastningen av kjøretøyet skal fordeles:

— over en bredde på 2 m,

— over en bredde på 1,2 m i tilfelle av åpne boggigodsvogner og flatvogner med åpen boggi,

— over hele gulvets bredde,

i samsvar med de mest ugunstige spenningene i underrammen.

Underrammens største nedbøyning ved påført belastning skal ikke overstige 3 ‰ av akselavstanden eller 
boggisenteravstanden i forhold til utgangsposisjonen (herunder virkninger fra eventuell motbøyning).

YY.2.2. Kombinerte spenninger

For visse typer godsvogner, for eksempel de som har forskjøvet/nedsenket bunn, er det særlig viktig å se nærmere på 
kombinasjonen av spenninger på grunn av vannrett og loddrett belastning.

Tankvogner beregnet på transport av produkter under trykk, skal konstrueres slik at de uten å pådra seg varig skade, 
kan tåle både den belastningen som svarer til den største tillatte belastingskapasiteten, og den som framkommer av det 
største arbeidstrykket (som definert av RID), og som tanken skal konstrueres for.

YY.2.3. Styrke i godsvognens gulv som skal understøtte industritrucker og veigående kjøretøyer(1).

Godsvognens gulv skal kunne tåle følgende belastninger uten å pådra seg noen varig deformasjon:

— av industritrucker:

— samtidig belastning av begge forhjulene på trucken med 30 kN,

— anleggsflate på hjul på 220 cm2 for en bredde på ca. 150 mm,

— gjennomsnittlig avstand mellom forhjulene på industritrucken er 650 cm,

— av veigående kjøretøyer (bare for flatvogner og kombinerte åpne vogner/flatvogner):

— belastning med 65 kN per bærehjulpar,

— anleggsflate på bærehjulpar på 700 cm2 for en hjulbredde på ca. 200 mm.

Merknad: Gjentatte belastninger av dette slaget kan måtte anses for å være tretthetsbelastning.

(1) Bestemmelse av styrken i godsvognens tregulv beskrives i avsnitt 3A i ERRI-rapport B 12/DT 135 «Allgemein anwendbare 
Berechnungsmethoden für die Entwicklung neuer Güterwagenbauarten oder Güterwagendrehgestelle» (Generelt anvendelige 
beregningsmetoder for utviklingen av nye typer godsvogner og boggier til godsvogner). Dette tekniske dokumentet inneholder 
opplysninger om konstruksjon av gulv til nye godsvogner. Prøvinger er ikke nødvendige dersom gulvene overholder bestemmelsene 
i ERRI B 12/DT 135.
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YY.3.  LUKKEDE GODSVOGNER MED FAST TAK OG FASTE ELLER BEVEGELIGE SIDEVEGGER SAMT 
LUKKEDE GODSVOGNER MED SKYVETAK

YY.3.1. Styrke i faste side- og endevegger

1 m over gulvhøyde skal veggene kunne tåle de kreftene som er angitt nedenfor (som påføres innenfra og ut). Når det 
gjelder kjølevogner skal det tas hensyn til egenskapene ved det materialet som innerkledningen og isoleringen er laget 
av. Det finnes fire former for belastning:

a)  tverrgående kraft som påføres alle sidestolper,

b)  kraft i lengderetningen som påføres alle gavlsøyler,

c)  i tilfelle metallvegger, tverrgående kraft som påføres et punkt på sideveggen ved ventilasjonsåpningen og langs dens 
midtlinje,

d)  i tilfelle metallvegger, kraft i lengderetningen som påføres langs endeveggens midtlinje.

Belastningstilfelle Minste konstruksjonsbelastning kN Tillatt permanent deformasjon — mm

a 8 2

b 40 1

c 10 3

d 18 2

For belastningstilfelle c) og d) ovenfor skal det belastede området være på 100 x 100 mm.

Merknad: Vegger laget av trepaneler skal kunne tåle samme belastning som metallvegger, og panelene skal framstilles 
slik at det sikres ensartet kvalitet og yteevne.

YY.3.2. Sidedørenes styrke

Skyvedører (med enkelt eller dobbelt dørblad) 

Tverrgående belastning

Dørene skal i lukket og låst tilstand kunne tåle en vannrett normalkraft fra godsvognens innside og utover, som svarer 
til de kreftene som frambringes dersom lasten flytter seg, og de trykkforskjellene som oppstår når passasjertog passeres 
ved høy hastighet i tunneler. Denne kraften påføres under følgende forhold:

a)  midt på døren påføres en kraft på 8 kN over et område på 1x1 m,

b)  Ved hvert tilslutnings-/festepunkt påføres en kraft på 5 kN over et område på 300 x 300 mm.

Det skal ikke forekomme verken permanent deformasjon eller funksjonalitetsstap, verken på selve døren (vegg og 
rammeverk) eller på låse-, skyve- eller styredelene som en følge av disse belastningene.

YY.3.3. Skyveveggenes styrke

Skyveveggene skal i låst og lukket tilstand tåle en vannrett tverrkraft som påføres fra godsvognens innside og utover. 
Denne kraften svarer til de kreftene som frambringes dersom lasten flytter seg, og de trykkforskjellene som oppstår når 
passasjertog passeres ved høy hastighet i tunneler. Følgende belastninger påføres:

a)  skyvevegger med en lengde på under 2,5 m, skal tåle samme belastninger som skyvedører,
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b)  skyvevegger med en lengde på 2,5 m til 5 m, skal påføres 20 kN belastning midt på veggen over et område på 
1x1 m,

c)  skyvevegger med en lengde på mellom 5 og 7 m, skal i hvert tilfelle påføres 15 kN belastning i en avstand på ¼ av 
skyveveggens lengde fra veggens ende og i 1 meters høyde over et område på 1x1 m,

d)  skyvevegger med en lengde på over 7 m, skal i hvert tilfelle påføres 20 kN belastning i en avstand på ¼ av 
skyveveggens lengde fra veggens ende og i 1 meters høyde over et område på 1x1 m.

I tillegg skal det påføres en belastning på 10 kN på den nedre flensen av en skyvevegg mellom to tilslutnings-/
festepunkter rett over gulvnivå og over et område som er 200 mm høyt og 300 mm bredt.
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YY.3.4 Krefter forårsaket av passerende tog

Individuelle styrkekrav ved skyveveggens ytre tilslutnings-/festepunkter (framre overflate over et område som er 
200 mm høyt og 300 mm bredt):

a)  for toakslede godsvogner og boggigodsvogner med mer enn 2 skyvevegger per side, kraft = 11,5 kN,

b)  for boggigodsvogner med 2 skyvevegger per side, kraft = 14 kN.

Påføringspunktet skal være rett over gulvet og i takområdet så nær det øvre tilslutnings-/festepunktet som mulig. Det er 
tillatt å påføre den øvre belastningen på den loddrette siden av skyveveggen.

Påføring av ovennevnte belastninger skal ikke forårsake noen permanent synlig deformasjon eller svekkelse av 
elementene for lukking, skyving og styring av veggen. Det skal være mulig å bevege panelene uten vanskelighet. En 
permanent deformasjon, tilsvarende opp til halvdelen av avstanden mellom den indre overflaten av en åpnet vegg og det 
punktet på en lukket vegg som stikker lengst ut, er tillatt.

YY.3.5. Styrken i låsbare skillevegger i godsvogner med skyvevegger

Når skilleveggen er låst, skal en kraft som svarer til et sammenstøt på 5 t med en hastighet på 13 km/t, og som simulerer 
de spenningene som frambringes av en pallelast, påføres et overflateområde på 1x1 m, 600 m og 1 100 mm over gulvets 
overkant. Kreftene og deformasjonen av skilleveggen skal måles. Deformasjonen skal ikke føre til at skilleveggen løsner 
eller at låsemekanismen skades.

En kraft på 50 kN skal påføres låsens nederste sete over et område på 100 x 100 mm. Belastningen skal ikke forårsake 
skade eller permanent deformasjon.

YY.3.6. Takets styrke

Taket skal kunne tåle en kraft på 1 kN som påføres utenfra og innover over et område på 200 cm2 uten noen merkbar 
deformasjon.

I tillegg skal skyvetak kunne tåle en loddrett kraft innenfra og utover på 4,5 kN per tilslutnings-/festepunkt, som påføres 
over et område på 300 x 300 mm. Ingen svekkelse eller permanent deformasjon av elementene for lukking, skyving og 
styring av skyvetakene skal forårsakes av denne belastningen.

YY.4.  GODSVOGNER MED TAK SOM KAN ÅPNES HELT (RULLETAK OG SVINGTAK)

YY.4.1. Godsvogner for transport av tungt stykkgods

Sideveggenes styrke

Sideveggene skal kunne tåle en samlet kraft på 30 kN som påføres ved de 4 dørstolpene 1,5 m over gulvet. Der det er 
relevant, skal den elastiske deformasjonen ved den øvre delen av veggen være mindre enn takets avsporingsgrense. Når 
belastningen fjernes, skal taket være fullt funksjonsdyktig.
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Styrken i sideveggenes dører

Standardkravene for dører under 3.2 skal oppfylles.

Takets styrke

Dersom det forventes at en person kan komme til å gå på taket, skal taket kunne tåle vekten av en person som går over 
det. Det skal kunne tåle en kraft på 1 kN ved det mest ugunstige punktet over et område på 300 x 300 mm.

YY.4.2. Godsvogner for transport av tungt bulkgods

Sideveggenes styrke

I henhold til 4.1

Styrken i sideveggenes dører

I henhold til 3.2

Takets styrke

I henhold til 3.6

YY.5.  ÅPNE GODSVOGNER MED HØYE SIDER

YY.5.1. Sideveggenes motstandskraft mot tverrgående krefter og side- og endeskinnekantenes motstandskraft 
mot slag

Følgende belastningstilfeller gjelder, der belastningen påføres vannrett utover 1,5 m over gulvet:

a)  100 kN som påføres ved fire midtstolper på hver sidevegg som angitt nedenfor,

b)  40 kN som påføres ved hjørnestolpene i godsvogner med nedfellbare endevegger,

c)  25 kN ved midten av de øvre sideveggskinnene, 

d)  60 kN ved midten av den øvre skinnen i endesvingdørene, for godsvogner som er utstyrt med slike.

Merknad: Når det gjelder prøving a) og b), skal de angitte kreftene påføres to ganger etter hverandre, og bare de 
deformasjonene som måles ved annen gangs påføring, skal tas i betraktning.

Den permanente deformasjonen ved det punktet der belastningen påføres, skal ikke overstige 1 mm. Dessuten skal den 
elastiske deformasjonen ikke stikke inn i lasteprofilen.
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Lokale deformasjonsprøvinger

Det skal foretas slagprøvinger på sideveggenes øvre skinner ved påføring av en loddrett kraft på 40 kN som angitt 
nedenfor. Den permanente deformasjonen ved det punktet der kraften påføres, skal ikke overstige 2 mm.

YY.5.2. Sidedørenes styrke

Det skal påføres en vannrett kraft på 20 kN ved den høyden der dørens låserigel befinner seg, eller 1 m over gulvet, 
og ved åpningens midtlinje. Den permanente deformasjonen skal ikke overstige 1 mm på selve døren, og det skal ikke 
forekomme noen svekkelse eller permanent deformasjon av broer eller lukkeelementer.

YY.6.  FLATVOGNER OG KOMBINASJONER MED FLATVOGNER OG GODSVOGNER MED HØYE SIDER

YY.6.1. Side- og endeklaffenes styrke

Kravet består i å kunne bære belastningen fra en lastebil lastet til 65 kN per dobbelthjul på en samlet overflate på 700 
cm2 (hjulbredde på ca. 200 mm) på klaffene når de er lagt ned på bufferne, eller på støtteinnretninger som er ordentlig 
festet til bufferbjelken når det gjelder endeklaffene, og til en høy perrong når det gjelder sideklaffene.

Det skal ikke forekomme noen synlig permanent deformasjon som følge av påføringen av denne belastningen.
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For endeklaffer framstilt av aluminiumslegeringer kan det være behov for ytterligere dynamiske prøvinger.

I tillegg til ovennevnte skal de belastningene og statiske prøvingene som vises nedenfor, også anvendes.

Endeklaff

Sideveggklaff 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/856 22.10.2015

YY.6.2. De faste sideveggklaffenes styrke

De faste sideveggklaffene skal utsettes for en kraft på 30 kN som påføres over et areal på ca. 350 x 200 mm ved kanten, 
rettet vannrett fra innsiden av godsvognen mot utsiden og anbrakt midt på siden.

YY.6.3. Sidestolpenes styrke

Dreibare og avtakbare sidestolper skal kunne tåle følgende belastninger:

— en utadvendt vannrett belastning på 35 kN som påføres 500 mm fra midten av borehullet (dreibar stolpe),

— en utadvendt vannrett belastning på 35 kN som påføres 500 mm fra den øvre festeflensen (avtakbar stolpe).

YY.6.4. Endestolpenes styrke

Hver endestolpe skal kunne tåle en utadvendt vannrett belastning på 80 kN som påføres 350 mm over gulvets overflate.

YY.7.  SELVTØMMENDE GODSVOGNER

YY.7.1. Veggenes styrke

Veggene skal kunne tåle den største tillatte belastningen fra det godset de er beregnet for å romme.

YY.8.  GODSVOGNER FOR TRANSPORT AV ISO-CONTAINERE OG/ELLER FLAK

YY.8.1. Festing av containere og flak

ISO-containere og flak skal festes til jernbanekjøretøyer ved hjelp av innretninger som går i inngrep med lasteenhetenes 
ISO-beslag for hjørneløft eller ISO-hjørneblikk. Innretninger som i dag brukes til dette formålet, omfatter tapper og 
dreielåser.

YY.8.2. Styrkekrav for innretninger til festing av containere/flak

Innretningene til festing av containere/flak, de tilhørende beslagene og innfestingen av disse til kjøretøyet, skal kunne 
tåle følgende akselerasjoner som påføres containernes/flakenes største tillatte bruttomasse. Den resulterende kraften skal 
påføres ved containerens/flakets grunnplan når det er festet med det antall innretninger som er angitt i tabellen, idet det 
antas at belastningen fordeles jevnt på disse. Tretthetsbelastningene skal antas påført i faser med 107 sykluser, eller det 
antallet sykluser som svarer til utmattingsgrensen i tretthetskonstruksjonsstandarden (dersom denne er lavere).

Retning Akselerasjon Antall festepunkter

Prøvings belastninger Langsgående 2 g Festet ved 2 punkter

Tverrgående 1g Festet ved 2 punkter

Loddrett nedover 2 g Festet ved 4 punkter

Loddrett oppover 1 g Festet ved 2 punkter

Tretthets belastninger Langsgående ± 0,2 g Festet ved 4 punkter

Tverrgående ± 0,25 g Festet ved 4 punkter

Loddrett ± 0,6 g Festet ved 4 punkter

Innfestingen av tappene skal kunne tåle en oppadgående loddrett belastning på 150 kN som påføres langs tappenes 
midtlinje, uten deformasjon som gjør dem uegnet til bruk. 
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YY.8.3. Plassering av innretninger til festing av containere/flak

Plassering i lengderetningen

Festeinnretningene skal plasseres slik at de passer til lengdene av containere/flak som godsvognen skal transportere. I 
tabellen nedenfor angis avstanden i lengderetningen mellom festeinnretningene ved ulike lengder for containere og flak:

Dimensjonskode for container/
flak

Lengde på container/flak Avstand i lengderetningen 
mellom festeinnretninger (i 

mm)mm fot, tommer

1 2991 10’ 2787 ± 2

2 6058 20’ 5853 ± 3

3 9125 30’ 8918 ± 4

4 12192 40’ 11985 ± 5

A 7150 5853 ± 3

B 7315 24’ 5853 ± 3

C 7420 5853 ± 3

D 7430 24’6” 5853 ± 3

E 7800 5853 ± 3

F 8100 5853 ± 3

G 12500 41” 11985 ± 5

H 13106 43” 11985 ± 5

K 13600 11985 ± 5

L 13716 45” 11985 ± 5

M 14630 48” 11985 ± 5

N 14935 49” 11985 ± 5

P 16154 11985 ± 5
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Plassering i sideretningen

Faste festeinnretninger

Faste festeinnretninger skal plasseres i sideretningen med et mellomrom på 2 259 ± 2 mm på godsvognen.

Sammenleggbare tapper

Funksjonsdimensjonene (a1, a2 og C) for tappepar etter fjerning av frirom i den retningen som angis av pilene. Disse 
funksjonsdimensjonene skal overholdes i bruk, uansett tappenes konstruksjonstype (faste eller sammenleggbare).

Tappenes dimensjoner

Følgende driftsdimensjoner er tillatt for tappene:

Dimensjon ved framstilling Dimensjonsgrense under bruk

R3 Høyst R15

45o Høyst 65o

4 +0,5/0 Minst 3,5 mm

90o0/+1,5 Høyst 90o0/+2,0 (se merknad)

Merk: Når det påføres en tverrgående kraft på styretappenes hoder inn mot godsvognens midtpunkt (dvs. fjerning av 
alt frirom), skal vinkelen måles mellom tappenes kropp og en stållinjal som er plassert i rett vinkel mot langbjelkene til 
motstående styretapper.
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Ved framstilling skal styretappene ha følgende dimensjoner:

YY.9.  KRAV TIL ANNET UTSTYR FOR SIKRING AV NYTTELAST

Minstekravene til prøvingsstyrke for vinsjer, remtøy og ringer til sikring av nyttelast er som følger:

Vinsjer til sikring av nyttelast som brukes sammen med remtøy, skal kunne tåle en belastning på 76 kN.

Remtøy til sikring av nyttelast skal ha en belastningsstyrke på minst 45 kN.

I tabellen nedenfor gis det eksempler på andre krav til en rekke eksisterende europeiske godsvogner.
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Type godsvogn og lengde 
over buffere Bokstavkode Type, antall og plassering for påkrevde 

sikringsinnretninger for last
Belastning (eller dimensjoner) for hver 

enkelt sikringsinnretning for last

Type 1 og 3. Toakslede 
lukkede godsvogner

14,02 m
Gbs

18 hengslede ringer eller faste 
festeinnretninger på hver sidevegg 
med 8 i den øverste rekken 
(1,1 mm over gulvet) og 10 i den 
nederste rekken (0,35 m over 
gulvet).

Sikringsringene skal være av 
rundstål med en diameter på minst 
14 mm.

Dersom godsvognene er utstyrt 
med sikringsinnretninger i 
vogngulvet, skal det være montert 
6 stk. jevnt fordelt langs hver 
sidevegg (12 i alt).

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Type 2. Toakslede 
lukkede godsvogner

10,58 m
Gs

14 hengslede ringer eller faste 
festeinnretninger på hver sidevegg 
med 6 i den øverste rekken og 8 i 
den nederste rekken.

Sikringsringene skal være av 
rundstål med en diameter på minst 
14 mm.

Dersom godsvognene er utstyrt 
med sikringsinnretninger i 
vogngulvet, skal det være montert 
4 stk. jevnt fordelt langs hver 
sidevegg (8 i alt).

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Type 3. Toakslede 
lukkede godsvogner

14,02 m
Hbfs

18 hengslede ringer eller faste 
festeinnretninger på hver sidevegg 
med 8 i den øverste rekken (1,1 m 
over gulvet) og 10 i den nederste 
rekken (0,35 m over gulvet).

Sikringsringene skal være av 
rundstål med en diameter på minst 
14 mm.

Dersom godsvognene er utstyrt 
med sikringsinnretninger i 
vogngulvet, skal det være montert 
4 stk. jevnt fordelt langs hver 
sidevegg (8 i alt).

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Toakslede åpne 
godsvogner med høye 

sider 10,0 m
Es

For å kunne dekke lasten med 
presenning eller sikre lasten skal 
det festes sikringsinnretninger på 
yttersiden av vognkassen, 8 på 
hver sidevegg.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

Toakslede flatvogner
13,86 m Ks

Festestenger eller -ringer for 
dekking med presenning. 24 på 
utsiden av de nedfellbare sidene 
og 8 på utsiden av de nedfellbare 
endeveggene.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

8 ringer eller festestenger (4 per 
sidevegg) i plan med innsiden av 
de nedfellbare sideveggene.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

12 festeinnretninger innfelt i 
gulvet jevnt fordelt langs hver 
sidevegg.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 170 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Toakslede kombinerte 
åpne godsvogner med 

høye sider og flatvogner
13,86 m

Os

12 presenningsringer festet 
til ytterkanten av gulvet langs 
hver sidevegg og 4 langs hver 
endevegg.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

4 sikringsringer skal være festet til 
samme kant langs hver sidevegg.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.
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Type godsvogn og lengde 
over buffere Bokstavkode Type, antall og plassering for påkrevde 

sikringsinnretninger for last
Belastning (eller dimensjoner) for hver 

enkelt sikringsinnretning for last

Type 1. Lukkede 
boggigodsvogner

16,52 m
Gas/Gass

16 hengslede ringer eller faste 
festestenger, dvs. 8 på hver 
sidevegg. Innretningene skal 
festes 0,35 m over gulvnivå og må 
ikke stikke ut.

Ingen styrkekrav angitt.

Type 2. Lukkede 
boggigodsvogner

21,7 m
Gabs/Gabss

14 sikringsinnretninger plassert 
på sideveggene, dvs. én på hver 
ende av sideveggene, én ved 
hver dørstolpe og én midt på 
hver sidevegg. Innretningene skal 
plasseres ca. 1,5 m over gulvnivå. 
De skal være i flukt med veggen.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 40 kN påført parallelt med 
godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Type 1. Åpne 
boggigodsvogner med 

høye sider
14,04 m

Eas/Eaos

13 sikringsringer på hver sidevegg, 
festet på utsiden av vognkassen.
2 sikringsringer på hver endevegg, 
festet på utsiden av vognkassen.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

Type 2. Åpne 
boggigodsvogner med 

høye sider
15,74 m

Eanos

6 sikringsringer på hver sidevegg, 
festet på innsiden av vognkassen.
2 sikringsringer på hver endevegg, 
festet på innsiden av vognkassen. 
Innretningene skal være fordelt 
så jevnt som mulig ca. 0,2 m 
over gulvnivå og være i flukt med 
veggene når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 40 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

14 sikringsringer på hver sidevegg, 
festet på utsiden av vognkassen.
2 sikringsringer på hver endevegg, 
festet på utsiden av vognkassen.

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

Type 1. Flate 
boggigodsvogner (uten 
nedfellbare sidevegger)

19,9 m

Rs/Res

36 ringer på sidelangbjelkene Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

8 ringer på utsiden av de 
nedfellbare endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

18 kroker på sidelangbjelkene Hver krok skal ha et tverrsnitt 
som minst tilsvarer en diameter på 
40 mm.

Type 1. Flate 
boggigodsvogner (med 
nedfellbare sidevegger)

19,9 m

Rns/Rens

36 ringer på sidelangbjelkene Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

8 ringer på utsiden av de 
nedfellbare endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

18 festestenger i flukt med 
innsiden av de nedfellbare side-/
endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

18 sikringsinnretninger i gulvet, 
jevnt fordelt i lengderetningen, 
og som ikke skal stikke opp over 
gulvnivå når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 170 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.
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Type godsvogn og lengde 
over buffere Bokstavkode Type, antall og plassering for påkrevde 

sikringsinnretninger for last
Belastning (eller dimensjoner) for hver 

enkelt sikringsinnretning for last

Type 2. Flate 
boggigodsvogner (uten 
nedfellbare sidevegger)

14,04 m

Rmms/Rmmns

24 ringer på sidelangbjelkene Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

8 ringer på utsiden av de 
nedfellbare endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

14 kroker på sidelangbjelkene Hver krok skal ha et tverrsnitt 
som minst tilsvarer en diameter på 
40 mm

Type 2. Flate 
boggigodsvogner (uten 
nedfellbare sidevegger)

19,9 m

Remms/
Remmns

24 ringer på sidelangbjelkene Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

8 ringer på utsiden av de 
nedfellbare endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

12 festestenger i flukt med 
innsiden av de nedfellbare side-/
endeveggene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

12 sikringsinnretninger i gulvet, 
jevnt fordelt i lengderetningen, 
og som ikke skal stikke opp over 
gulvnivå når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 170 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Boggigodsvogn med tak 
som kan åpnes

14,04 m — 14,29 m
Taems

Godsvognens gulv kan være 
utstyrt med 6 sikringsinnretninger, 
jevnt fordelt på hver side av 
vognen (12 i alt). Dersom slike 
innretninger er montert, skal de 
være i flukt med gulvet når de 
ikke er i bruk, og de skal oppfylle 
de styrkekravene som er angitt i 
kolonnen ved siden av.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 170 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Type 1. Lukkede 
boggigodsvogner med 

skyvevegger
21,7 m

Habiss

Det anbefales at godsvognens gulv 
er utstyrt med 16 sikringsinnret-
ninger. Dersom slike innretninger 
er montert, skal de være plassert 
med mellomrom på 4 370 mm/60
0 mm/4 200 mm/1 000 mm/4 200 
mm/600 mm/4 370 mm i lengderet-
ningen. I tverretningen skal innret-
ningene være plassert 970 mm fra 
godsvognens senterlinje i lengde-
retningen. De skal ikke stikke opp 
over gulvnivå når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Type 2A. Lukkede 
boggigodsvogner med 

skyvevegger
24,13 m

Habbins

Godsvognen skal være utstyrt med 
16 sikringsinnretninger i gulvet. 
Innretningene skal være jevnt 
fordelt langs hver sidevegg. De 
skal ikke stikke opp over gulvnivå 
når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Hver endevegg i godsvognen 
skal være utstyrt med 4 
sikringsinnretninger som 
er plassert parvis nær hver 
hjørnestople inni godsvognen ca. 
0,75 og 1,5 m over gulvet.

Skal kunne tåle en strekkraft på 
30 kN i alle retninger, når denne 
kraften påføres samtidig på to 
innretninger i samme høyde.
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Type godsvogn og lengde 
over buffere Bokstavkode Type, antall og plassering for påkrevde 

sikringsinnretninger for last
Belastning (eller dimensjoner) for hver 

enkelt sikringsinnretning for last

Toakslede lukkede 
godsvogner med 

skyvevegger. Type 1A 
og 2A

hhv.14,2 m og 15,5 m

Hbins/Hbbins

Godsvognen skal være utstyrt med 
12 sikringsinnretninger for last i 
gulvet. De skal være plassert med 
like store mellomrom langs hver 
sidevegg. De skal ikke stikke opp 
over gulvnivå når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft 
på 85 kN påført i en vinkel på 
45o mot gulvoverflaten og 30o 
mot godsvognens senterlinje i 
lengderetningen.

Hver endevegg i godsvognen 
skal være utstyrt med 4 
sikringsinnretninger som 
er plassert parvis nær hver 
hjørnestople inni godsvognen ca. 
0,75 og 1,5 m over gulvet. Disse 
innretningene skal ikke stikke ut 
fra veggen når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft på 
30 kN i alle retninger, når denne 
kraften påføres samtidig på to 
innretninger i samme høyde.

Flate boggigodsvogner 
utstyrt med et mekanisk 
tildekkings system, hhv. 

19,9 og 20,09 m

Rils/Rilns

Det anbefales å montere 10 
sikringsringer som kan trekkes 
tilbake. Sikringsringene skal være 
jevnt fordelt i lengderetningen og 
være i flukt med gulvet når de ikke 
er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft på 
170 kN påført i en vinkel på 45o 
mot gulvoverflaten og 30o mot 
godsvognens lengdeakse.

Det anbefales å montere 4 
sikringsringer på innsiden av 
endeveggene.

Ingen styrkekrav angitt.

Flatvogner med 2 
treakslede boggier

16,4 m
Sammns

26 ringer av rundstål skal være 
festet til langbjelkene

Skal være laget av rundstål med en 
diameter på minst 16 mm.

12 sikringsringer skal være 
festet til gulvet og de skal være 
jevnt fordelt langs hver side av 
godsvognen og være i flukt med 
gulvet når de ikke er i bruk.

Skal kunne tåle en strekkraft på 
170 kN påført i en vinkel på 45o 
mot gulvoverflaten og 30o mot 
godsvognens lengdeakse.

YY.10.  SLEPEKROKER

Dersom det er montert slepekroker, skal de oppfylle følgende krav:

Godsvognegenskaper Antall kroker Krokenes plassering

Én eller to gangbroer eller endeplattformer, og 
bredde på underramme ≤ 2 500 mm

Én på hver side Fri

Generelt tilfelle Én på hver side Midt på godsvognen

Konstruksjonen gjør det umulig å montere en 
krok midt på godsvognen

To på hver side Nær hjørnene

Kroken og dens feste til underrammen skal være tilstrekkelige sterk til at et togsett med en samlet masse på 240 t kan 
slepes ved hjelp av en enkelt krok, idet det trekkes utover med en vinkel på 30 grader i forhold til sporets midtlinje. For 
å oppnå dette skal kroken være konstruert for å bære en strekkraft på 50 kN.

Merknader

1. Slepekroken skal plasseres slik at det ikke er fare for at slepekabelen skal skade trinn og styreinnretninger for 
koplinger og bremser.
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2. Slepekroken skal plasseres slik at det ikke er fare for at sporskifterens klær (særlig buksebein) setter seg fast når 
vedkommende stiger på eller av et trinn.

3. For å redusere den potensielle faren for personal ved siden av toget skal ingen av slepekrokenes deler stikke ut mer 
enn 250 mm utenfor godsvognens underramme eller vognkasse. Dersom deler av kroken stikker ut mellom 150 mm 
og 250 mm utenfor godsvognens underramme eller vognkasse, skal kroken eller dens feste være malt gul.

___________
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VEDLEGG ZZ

KONSTRUKSJON OG MEKANISKE DELER

Tillatt spenning basert på forlengelseskriterier

ZZ.1.  KONSTRUKSJONSSTÅL

For konstruksjonsstål kan sikkerhetsmarginen som uttrykkes ved faktor S2 i nr. 3.4.3 i EN12663:2000 fastsettes ut fra 
materialets bruddforlengelse. Tabellen nedenfor gir en redusert verdi for S2 og akseptable kriterier for å bruke denne 
framgangsmåten som er blitt prøvd i drift.

Materialegenskap
Tillatt spenning

Faktor S2

Grunnmetall

R < 0,8 Rm S2 ≥1,25 σc ≤ R

R > 0,8 Rm; A > 10 % S2 < 1,25 σc ≤ R

R > 0,8Rm; A < 10 % S2 ≥1,25 σc ≤
Rm

1,25

Sveisemetall 

R < 0,8 Rm S2 ≥1,25 σc ≤
R

1,1

R > 0,8 Rm; A > 10 % S2 < 1,25 σc ≤
R

1,1

R > 0,8 Rm; A < 10 % S2 ≥1,25 σc ≤
Rm

1,375

Merknad: Betegnelsen er som i EN12663:2000, A = materialets bruddforlengelse.

ZZ.2.  ANDRE KONSTRUKSJONSMATERIALER

For andre konstruksjonsmaterialer skal den tillatte spenningen være den laveste verdien av elastisitetsgrensen (den 
konvensjonelle) og materialets bruddspenning dividert med faktor S2 som angitt i nr. 3.4.3 i EN12663. S2 skal være 1,5 
med mindre de kriteriene som er angitt i Euronorm tillater en lavere verdi.

_______________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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 
jernbanesystemet for konvensjonelle tog(1), særlig artikkel 
6 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/48/
EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog(2), særlig artikkel 6 nr. 1, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF 
og artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/48/EF skal hvert av 
delsystemene omfattes av én teknisk spesifikasjon for 
samtrafikkevne (TSI). Om nødvendig kan et delsystem 
omfattes av flere TSI-er, og én TSI kan omfatte flere 
delsystemer. Beslutningen om å utvikle og/eller 
gjennomgå en TSI og valget av TSI-ens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et mandat i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 96/48/EF.

2) I henhold til vedlegg II til direktiv 2001/16/EF skal 
det tas hensyn til bevegelseshemmede personers 
behov ved utarbeidingen av en TSI for delsystemet  
«infrastruktur» og for delsystemet «rullende materiell» 
(henholdsvis nr. 2.1 og nr. 2.6 i vedlegg II til direktiv 
2001/16/EF). I den forbindelse fikk Den europeiske 
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet 
(AEIF), som ble utpekt til felles representativt 
organ, i oppdrag å utarbeide et utkast til en TSI for  
«tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer», med 
bestemmelser som skal gjelde for både infrastruktur og 
rullende materiell.

3) I 2001 fikk AEIF i oppdrag å revidere det første 
settet med TSI-er for høyhastighetstog, som ble 
vedtatt i 2002, og som gjaldt delsystemene «rullende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 13.

(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.

materiell», «infrastruktur», «styring, kontroll og 
signal», «energi», «vedlikehold» og «drift». Som en 
del av dette oppdraget ble AEIF blant annet bedt om å 
vurdere om TSI-ene kunne harmoniseres med de TSI-
ene som gjaldt samtrafikkevne for konvensjonelle tog 
og tilgjengeligheten for bevegelseshemmede personer. 
Utkastet til TSI-en for bevegelseshemmede personer som 
AEIF utarbeidet, omfattet derfor både konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog.

4) Den første TSI-en for delsystemet «rullende materiell» 
for høyhastighetstog, vedtatt som vedlegg til vedtak 
2002/735/EF, trådte i kraft i 2002. På grunn av eksisterende 
kontraktsmessige forpliktelser kan nye delsystemer 
eller samtrafikkomponenter for rullende materiell, 
eller fornyelsen eller opprustingen av disse, i dag være 
underlagt samsvarsvurdering i henhold til bestemmelsene 
i denne første TSI-en. Ettersom TSI-en i vedlegget til 
dette vedtak gjelder alt nytt, fornyet og opprustet rullende 
materiell for høyhastighetstog og konvensjonelle tog, er 
det viktig å bestemme virkeområdet for den første TSI-en 
for rullende materiell for høyhastighetstog som ble vedtatt 
som vedlegg til vedtak 2002/735/EF. Medlemsstatene 
skal lage en uttømmende liste over delsystemer og 
samtrafikkomponenter som er langt framskredne, og som 
hører inn under artikkel 7 bokstav a) i direktiv 96/48/EF. 
Disse skal meddeles Kommisjonen senest seks måneder 
etter at dette vedtak trer i kraft.

5) Utkastet til TSI er gjennomgått av komiteen nedsatt 
ved rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om 
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog(3) og nevnt i artikkel 21 i direktiv 
2001/16/EF.

6) De viktigste berørte partene er blitt rådspurt under 
utarbeidingen av utkastet til TSI. Deres kommentarer og 
spørsmål er så langt det har vært mulig, tatt hensyn til.

7) I sitt forslag til en forordning om internasjonale 
jernbanepassasjerers rettigheter og plikter(4) tok 
Kommisjonen med flere bestemmelser som sikrer at 
bevegelseshemmede personer får hjelp om bord i toget 
og på stasjonene, slik at de får de samme fordelene når de 
reiser med tog som alle andre borgere.

(3) EFT L 235 av 17.9.1996. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/32/EF (EUT L 141 av 2.6.2007, s. 63).

(4) Europaparlaments- og rådsforordning av 3. mars 2004 om internasjonale 
jernbanepassasjerers rettigheter og plikter, KOM(2004)143 endelig.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 2007

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til bevegelseshemmede personer i 
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog

[meddelt under dokument K(2007) 6633]

(2008/164/EF)(*)

2015/EØS/64/26
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8) Forslaget til internasjonale jernbanepassasjerers 
rettigheter og plikter inneholder også bestemmelser som 
krever at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger 
skal gi alle relevante opplysninger om tilgjengelighet og 
atkomstbetingelser for bevegelseshemmede personer på 
tog og stasjoner.

9) Hovedmålet med grunndirektivene 2001/16/EF og 
96/48/EF er samtrafikkevne. Målet med denne TSI-en 
er å harmonisere de bestemmelsene som skal utarbeides 
med tanke på bevegelseshemmede personer som reiser 
som passasjerer på jernbanesystemet for konvensjonelle 
tog og høyhastighetstog. Tog, stasjoner og relevante 
deler av infrastrukturen som er i samsvar med tiltakene 
beskrevet i TSI-en, vil muliggjøre samtrafikkevne og gi 
bevegelseshemmede personer samme atkomstmuligheter 
i hele det transeuropeiske jernbanenettet. TSI-en er ikke til 
hinder for at medlemsstatene kan innføre ytterligere tiltak 
for å forbedre tilgjengeligheten, så lenge tiltakene ikke 
svekker samtrafikkevnen eller påfører jernbaneforetakene 
urimelige kostnader. Forbedret tilgjengelighet for 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer til 
rullende materiell og stasjoner kan gi passasjerer som i 
dag er tvunget til å bruke andre transportsystemer, økte 
muligheter til å reise med jernbane.

10) Direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF og TSI-ene får 
anvendelse på fornyelse, men ikke på utskifting i 
forbindelse med vedlikehold. Imidlertid oppfordres 
medlemsstatene til å anvende TSI-ene ved utskifting i 
forbindelse med vedlikehold når dette er mulig, og når 
omfanget av vedlikeholdsarbeidet tillater det.

11) I sin nåværende versjon behandler ikke TSI-en alle 
grunnleggende krav fullt ut. I samsvar med artikkel 17 
i direktiv 2001/16/EF og artikkel 17 i direktiv 96/48/
EF, begge direktiver endret ved direktiv 2004/50/
EF, er tekniske aspekter som ikke omfattes av TSI-en, 
identifisert som «åpne punkter» i vedlegg L til denne TSI-
en.

12) I samsvar med artikkel 17 i direktiv 2001/16/EF og 
artikkel 17 i direktiv 96/48/EF, begge direktiver endret 
ved direktiv 2004/50/EF, skal hver medlemsstat underrette 
de andre medlemsstatene og Kommisjonen om hvilke 
relevante nasjonale tekniske forskrifter som benyttes 
for å gjennomføre grunnleggende krav knyttet til slike 
«åpne punkter», om de organer den utpeker til å utføre 
samsvarsvurderingen eller vurderingen av bruksegnethet, 
og om den framgangsmåten som benyttes til å verifisere 
delsystemers samtrafikkevne i henhold til artikkel 16 nr. 
2 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 16 nr. 2 i direktiv 
96/48/EF. For sistnevnte formål bør medlemsstatene så 
langt det er mulig, anvende prinsippene og kriteriene 
fastsatt i direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF. Når det er 
mulig, skal medlemsstatene benytte de organene som 
er meldt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2001/16/EF 
og artikkel 20 i direktiv 96/48/EF. Kommisjonen bør 
analysere opplysningene framlagt av medlemsstatene om 
nasjonale regler, framgangsmåter, organer med ansvar for 

å gjennomføre framgangsmåtene og framgangsmåtenes 
varighet, og bør eventuelt drøfte med Komiteen om det er 
behov for å treffe tiltak.

13) Den aktuelle TSI-en bør 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.

14) TSI-en er basert på den beste sakkunnskapen som 
forelå på det tidspunktet da det aktuelle utkastet ble 
utarbeidet. Den teknologiske utviklingen eller endringer 
i driftsmessige, sikkerhetsmessige eller samfunnsmessige 
krav kan gjøre det nødvendig å endre eller utfylle denne 
TSI-en. Om nødvendig bør det i samsvar med artikkel 6 
nr. 3 i direktiv 2001/16/EF eller artikkel 6 nr. 3 i direktiv  
96/48/EF igangsettes en framgangsmåte for gjennom-
gåelse eller ajourføring. Organisasjoner som representerer 
interessene til bevegelseshemmede personer, skal delta i 
denne gjennomgåelsen.

15) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet 
erfaring bør vedlagte TSI revideres regelmessig.

16) Når det framlegges forslag om nyskapende løsninger,  
skal produsenten eller oppdragsgiveren opplyse 
om hvordan de avviker fra det aktuelle nummeret i 
TSI-en. Det europeiske jernbanebyrå skal fastsette 
de relevante funksjonelle spesifikasjonene og 
grensesnittspesifikasjonene for denne løsningen og 
utarbeide vurderingsmetodene.

17) Bestemmelsene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i rådsdirektiv  
96/48/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kommisjonen vedtar herved en teknisk spesifikasjon for 
samtrafikkevne («TSI») for bevegelseshemmede personer i 
samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 
6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF.

TSI-en er beskrevet i vedlegget til dette vedtak.

TSI-en får full anvendelse på det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog som definert i artikkel 2 
og vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, og på det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog som definert i artikkel 2 
og vedlegg I til direktiv 96/48/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan fortsatt anvende kommisjonsvedtak 
2002/735/EF for de prosjektene som hører inn under 
virkeområdet til artikkel 7 bokstav a) i direktiv 96/48/EF.

En uttømmende liste over de delsystemene og samtrafik-
komponentene som nevnte vedtak får anvendelse på, skal 
oversendes Kommisjonen senest seks måneder etter at dette 
vedtak er trådt i kraft.
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Artikkel 3

1. Med hensyn til de punktene som er klassifisert som «åpne 
punkter» i vedlegg C til denne TSI-en, skal de vilkårene som 
skal oppfylles ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold 
til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 16 nr. 2 i 
direktiv 96/48/EF, være de gjeldende tekniske forskriftene som 
brukes i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av 
de delsystemene som omfattes av dette vedtak.

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at dette 
vedtak er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen om:

a) listen over de gjeldende tekniske forskriftene nevnt i nr. 1,

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 
som skal benyttes ved anvendelsen av disse forskriftene,

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre nevnte 
framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2008.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21.desember 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident i Kommisjonen
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1. INNLEDNING

1.1. Teknisk virkeområde

Denne TSI-en omfatter delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell» for konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/
EF, bare når det gjelder aspektet «tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer». Den omhandler 
også noen elementer i delsystemet «telematikkprogrammer for persontrafikk», for eksempel utstyr for 
billettsalg.

Formålet med denne TSI-en er å øke tilgjengeligheten til jernbanetransport for bevegelseshemmede 
personer. Dette omfatter tilgjengeligheten til de offentlige områdene av infrastrukturen (herunder 
stasjoner) som kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren. 
Det skal legges særlig vekt på:

i) problemene som oppstår i grensesnittet mellom perrong og tog, og som krever et helhetssyn på 
delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell»,

ii) behovene for evakuering dersom det skulle oppstå farlige situasjoner.

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering, bare krav til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner. Formålet med de tekniske kravene er å lette evakueringen for alle.

Noen driftsregler som ikke er knyttet til evakuering, er omhandlet i nr. 4.1.4 og 4.2.4 i denne TSI-en.

Denne TSI-en omfatter følgende:

— delsystemet «infrastruktur for konvensjonelle tog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— delsystemet «rullende materiell for konvensjonelle» tog som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, men bare med hensyn til persontransport. 
Rullende materiell av historisk verdi har imidlertid særskilt unntak fra kravene til opprusting eller 
fornyelse,

— delsystemet «infrastruktur for høyhastighetstog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 
96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— delsystemet «rullende materiell for høyhastighetstog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— i mindre grad, delsystemene «telematikkprogrammer for persontrafikk» for høyhastighetstog og 
konvensjonelle tog som beskrevet i vedlegg II til direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/
EF, og i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.

Ytterligere opplysninger om delsystemene finnes i kapittel 2.

1.2. Geografisk virkeområde

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, 
og det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 
96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF.

Det vises særlig til de linjene i jernbanenettet for konvensjonelle tog og høyhastighetstog som er  
nevnt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretnings- 
linjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller til de linjene som omfattes av alle 
ajourføringer av dette vedtak som følge av revisjonen fastsatt i artikkel 21 i nevnte vedtak, særlig 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 884/2004/EF av 29. april 2004.
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1.3. Innholdet i denne TSI-en

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, og artikkel 5 nr. 
3 i direktiv 96/48/EF, endret ved 2004/50/EF, skal denne TSI-en:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet eller av det rullende materiellet nevnt i 
direktivets vedlegg I; et delsystem eller en del av et delsystem nevnt i direktivets vedlegg II eller 
et aktuelt aspekt) (kapittel 2),

b) fastsette grunnleggende krav for hvert aktuelt delsystem og dets grensesnitt mot andre delsystemer 
(kapittel 3),

c) fastlegge de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene som delsystemet og dets grensesnitt mot 
andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4),

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske 
spesifikasjoner, herunder europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne 
i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (kapittel 5),

e) angi, i hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes ved samsvarsvurdering 
eller vurdering av bruksegnethet. Dette omfatter særlig modulene som er definert i beslutning 
93/465/EØF, eller eventuelt de særlige framgangsmåtene som skal benyttes for å vurdere 
samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, samt ved EF-verifiseringen av delsystemer 
(kapittel 6),

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som 
skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der 
overholdelse av TSI-en skal være normen (kapittel 7),

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 
vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som skal oppfylles for drift og vedlikehold av det 
aktuelle delsystemet, og for gjennomføringen av TSI-en (kapittel 4).

Det kan dessuten, i samsvar med artikkel 5 nr. 5, fastsettes bestemmelser for særtilfeller for hver TSI, 
og dette er angitt i kapittel 7.

Endelig omfatter denne TSI-en i kapittel 4 også drifts- og vedlikeholdsregler som gjelder særskilt for 
det virkeområdet som er angitt i nr. 1.1. og 1.2 ovenfor.

2. DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1. Definisjoner av delsystemene

2.1.1.  Infrastruktur

Spor, sporveksler, byggverk (gangbroer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner 
(perronger, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), 
sikkerhets- og verneutstyr.

Dette omfatter tilgjengeligheten til de offentlige områdene av infrastrukturen (herunder stasjoner) som 
kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren.

Denne TSI-en gjelder bare for de offentlige områdene av stasjonene og deres inngangsområder som 
kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren.

2.1.2.  Rullende materiell

Konstruksjon, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, trekk- og energiomformingsutstyr, 
bremsutstyr, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom 
menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede 
personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og 
togpersonalets helse.
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2.1.3.  Telematikkprogrammer for persontrafikk

Programmer for persontrafikk, herunder systemer som gir opplysninger til reisende før og under 
reisen, reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog 
og med andre transportsystemer.

2.2. Definisjon av «bevegelseshemmede personer»

Med «bevegelseshemmede personer» menes alle personer som har vanskeligheter i forbindelse med 
bruk av tog eller infrastruktur i forbindelse med dette. Dette omfatter følgende grupper:

— rullestolbrukere (personer som på grunn av svakhet eller funksjonshemning bruker rullestol for å 
bevege seg),

— andre bevegelseshemmede personer, herunder:

— personer med funksjonshemning i armer eller bein,

— personer som har vanskeligheter med å bevege seg,

— personer i følge med barn,

— personer med tung eller stor bagasje,

— eldre,

— gravide,

— synshemmede,

— blinde,

— hørselshemmede,

— døve,

— personer med nedsatt kommunikasjonsevne (dvs. personer som har problemer med å uttrykke seg 
skriftlig eller muntlig, eller med å forstå skrift- eller talespråk, herunder utenlandske personer med 
manglende kjennskap til det lokale språket, mennesker med kommunikasjonsvansker, mennesker 
med nedsatte sensoriske, psykiske og intellektuelle evner),

— kortvokste personer (herunder barn).

Funksjonshemningene kan være varige eller midlertidige, synlige eller skjulte.

Bevegelseshemmede personer omfatter imidlertid ikke personer som er avhengige av alkohol eller 
narkotika, med mindre avhengigheten skyldes medisinsk behandling.

Transport av store gjenstander (f.eks. sykler og stor bagasje) omfattes ikke av denne TSI-ens 
virkeområde. Slike gjenstander omfattes av regler, sikkerhetskrav og økonomiske beslutninger om 
tillatt størrelse, vekt og sikkerhetstiltak som vedtas av infrastrukturforvaltningen, stasjonsforvalteren 
eller jernbaneforetaket.

3. GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1. Allment

Innenfor virkeområdet for denne TSI-en oppfylles de relevante grunnleggende kravene angitt i kapittel 
3 i denne TSI-en, ved samsvar med spesifikasjonene beskrevet

— i kapittel 4 for delsystemet,

— og i kapittel 5 for samtrafikkomponentene,
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som påvist gjennom et positivt resultat av vurderingen av

— samtrafikkomponentenes samsvar og/eller bruksegnethet,

— og verifiseringen av delsystemet.

som beskrevet i kapittel 6.

Deler av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av

— manglende spesifikasjoner for punkter oppført i vedlegg L,

— unntak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2001/16/EF,

— særtilfeller beskrevet i nr. 7.3 i denne TSI-en.

Den tilhørende samsvarsvurderingen skal utføres etter framgangsmåter fastsatt av en medlemsstat som 
har gitt melding om de nasjonale reglene eller søkt om unntak eller særtilfelle.

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, delsystemene og disses samtrafikkomponenter 
oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktivet.

Kontroll av om delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell» og disses komponenter er 
i samsvar med de grunnleggende kravene skjer i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 
2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, samt i denne TSI-en.

3.2. De grunnleggende kravene omhandler

— sikkerhet,

— pålitelighet og tilgjengelighet,

— helse,

— miljøvern,

— teknisk forenlighet.

Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem. I samsvar med vedlegg II 
til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, klassifiseres delsystemene «infrastruktur» og 
«rullende materiell» som «strukturbetingede områder». De relevante beskrivelsene av delsystemene 
er som angitt nedenfor, og i begge tilfeller vises det særlig til bevegelseshemmede personers behov:

Infrastruktur:

«Spor, sporveksler, byggverk (gangbroer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner 
(perronger, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), 
sikkerhets‑ og verneutstyr.»

Rullende materiell:

«Konstruksjon, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, trekk‑ og energiomformingsutstyr, 
bremsutstyr, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom 
menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede 
personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og 
togpersonalets helse.»

De grunnleggende kravene oppført nedenfor, er i samsvar med vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, sist 
endret ved direktiv 2004/50/EF.
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3.3. Allmenne krav

3.3.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 1.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/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	jernbanenettet,	også	ved	spesifiserte	driftsforstyrrelser.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.4 (Infrastruktur — Dører og innganger)

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)

— 4.2.2.9 (Rullende materiell — Høydeforskjeller)

— 4.2.2.10 (Rullende materiell — Håndlister)

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)

— 4.2.2.12.1 (Rullende materiell — Allmenne krav)

— 4.2.2.12.2 (Rullende materiell — Trinn for av- og påstigning)

— 4.2.2.12.3 (Rullende materiell — Ombordstigningshjelpemidler for passasjerer som bruker 
rullestol)

— 4.1.2.21 (Infrastruktur — Ombordstigningshjelpemidler)

Grunnleggende krav 1.1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene skal 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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)

3.3.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Grunnleggende krav 1.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilsyn	med	og	vedlikehold	av	faste	eller	bevegelige	komponenter	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 forholdene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Utvendige og innvendige dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)
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3.3.3.  Helse

Grunnleggende krav 1.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.2 (Rullende materiell — Seter)

— 4.2.2.2.1 (Rullende materiell — Allment)

— 4.2.2.2.2 (Rullende materiell — Prioriterte seter)

— 4.2.2.7 (Rullende materiell — Frie passasjer)

3.3.4.  Miljøvern

Ikke relevant for denne TSI-en.

3.3.5.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper skal være innbyrdes forenlige, 
og skal dessuten være forenlige med de tekniske egenskapene til de togene 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 oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr.:

— 4.1.2.18 (Infrastruktur — Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant)

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)

3.4. Særlige krav til delsystemet «infrastruktur»

3.4.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF

«Det skal treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.1.2.19 (Infrastruktur — Perrongbredde og perrongkant)

«Infrastruktur der publikum har adgang, skal konstrueres og bygges på en slik måte at farer for 
personer begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.3 (Infrastruktur — Hinderfrie atkomstveier)

— 4.1.2.3.1 (Infrastruktur — Allment)

— 4.1.2.3.2 (Infrastruktur — Merking av atkomstveier)

— 4.1.2.4 (Infrastruktur — Dører og innganger)

— 4.1.2.5 (Infrastruktur — Gulvoverflater)
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— 4.1.2.6 (Infrastruktur — Gjennomsiktige hindre)

— 4.1.2.8 (Infrastruktur — Møbler og frittstående innretninger)

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.10 (Infrastruktur — Belysning)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.1.2.13 (Infrastruktur — Nødutganger)

— 4.1.2.14 (Infrastruktur — Geometri for gangbroer og underganger)

— 4.1.2.15 (Infrastruktur — Trapper)

— 4.1.2.16 (Infrastruktur — Håndlister)

— 4.1.2.17 (Infrastruktur — Ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau)

— 4.1.2.18 (Infrastruktur — Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant) 

— 4.1.2.19 (Infrastruktur — Perrongbredde og perrongkant) 

— 4.1.2.20 (Infrastruktur — Perrongkant)

— 4.1.2.21 (Infrastruktur — Ombordstigningshjelpemidler)

— 4.1.2.22 (Infrastruktur — Planovergang på stasjoner)

3.5. Særlige krav til delsystemet «rullende materiell»

3.5.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.4.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det rullende materiellet skal være slik konstruert og forbindelsen mellom kjøretøyene være slik 
utformet at de områdene der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved eventuell 
kollisjon eller avsporing.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.3 (Rullende materiell — Rullestolplasser)

«Av hensyn til personsikkerheten skal det treffes tiltak for å hindre adgang til spenningsførende 
komponenter.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Ved faresituasjoner skal passasjerene ha mulighet til å underrette lokomotivføreren, og personalet 
skal ha mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.3 (Rullende materiell — Rullestolplasser)

— 4.2.2.6.3 (Rullende materiell — Universaltoalett)

— 4.2.2.11 (Rullende materiell — Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol)

«Inngangsdørene skal være utstyrt med lukke‑ og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes 
sikkerhet.»
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Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.4.2 (Dører — Utvendige dører)

«Det	skal	finnes	nødutganger,	og	de	skal	være	merket.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

«Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.5 (Rullende materiell — Belysning)

«Togene skal være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i 
kontrollsentre utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

— 4.2.2.8.2 (Rullende materiell — Informasjon (skilter og piktogrammer))

3.5.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Grunnleggende krav 2.4.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styring og kontroll skal være slik 
konstruert at toget i en gitt situasjon med driftsforstyrrelser kan fortsette uten at det medfører 
skadevirkninger for det utstyret som fortsatt er i drift.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.12.3 (Rullende materiell — Hjelpemidler til av- og påstigning for passasjerer som bruker 
rullestol)

— 4.2.2.12.3.5 (Rullende materiell — Bevegelige trinn)

3.5.3.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.4.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det elektriske utstyret skal være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signal.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, skal strømavtakerne ha slike egenskaper at togene 
kan kjøre med de energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Det	rullende	materiellet	skal	ha	slike	egenskaper	at	det	kan	være	i	trafikk	på	alle	de	jernbanelinjene	
togene	er	forventet	å	trafikkere.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)
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3.6.  Særlige krav til andre delsystemer som også berører delsystemene «infrastruktur» og «rullende 
materiell»

3.6.1.  Delsystemet «energi»

3.6.1.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Driften av energiforsyningssystemene skal ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer 
(brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.1.2. Miljøvern

Grunnleggende krav 2.2.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Driften av systemene for forsyning av elektrisk og termisk energi skal ikke gi miljøbelastninger 
utover	de	spesifiserte	grensene.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.1.3.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.2.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Systemer for forsyning av elektrisk eller termisk energi skal

—	 gjøre	det	mulig	for	togene	å	oppnå	de	spesifiserte	nivåene	for	yteevne,

— når det gjelder systemer for forsyning av elektrisk energi, være forenlige med strømavtakerne som 
togene er utstyrt med.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.  Styring, kontroll og signal

3.6.2.1. Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signal som skal brukes, skal gi mulighet for 
togtrafikk	med	et	sikkerhetsnivå	som	tilsvarer	de	målene	som	er	fastsatt	for	jernbanenettet. Systemer 
for	styring,	kontroll	og	signal	skal	gi	fortsatt	sikker	trafikk	for	tog	som	har	tillatelse	til	å	kjøre	ved	
driftsforstyrrelser.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.2. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.3.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenlige systemer for 
styring, kontroll og signal er tatt i bruk, skal tilpasses disse systemene.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Utstyr for styring, kontroll og signal som monteres i førerhuset, skal tillate normal drift under de 
angitte forholdene i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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3.6.3.  Vedlikehold

3.6.3.1.  Helse og sikkerhet

Grunnleggende krav 2.5.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i sentralene, skal sikre sikker drift av 
delsystemet, og skal ikke utgjøre noen sikkerhets‑ eller helsefare.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.2. Miljøvern

Grunnleggende krav 2.5.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal ikke 
overskride de tillatte nivåene for miljøbelastninger.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.3. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.5.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Vedlikeholdsanleggene for konvensjonelt rullende materiell skal være slik at arbeidsoppgavene i 
tilknytning til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell de er konstruert for.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.4.  Drift og trafikkstyring

3.6.4.1. Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.6.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilpasningen	 av	 reglene	 for	 drift	 av	 jernbanenettet	 og	 kvalifikasjonene	 til	 lokomotivførerne,	
togpersonalet og til kontrollsentralene personale skal være av en slik art at sikker drift kan sikres, idet 
de	ulike	kravene	som	gjelder	for	innenlandstrafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	tas	i	betraktning.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)

«Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds‑ og kontrollpersonalets opplæring og 
kvalifikasjoner	 samt	 kvalitetssikringssystemene	 iverksatt	 av	de	berørte	 operatører	 ved	 kontroll-	 og	
vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt sikkerhetsnivå.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)
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3.6.4.2. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.6.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilpasningene	 av	 reglene	 for	 drift	 av	 jernbanenettet	 og	 kvalifikasjonene	 til	 lokomotivførerne,	
togpersonalet	 og	 til	 trafikkstyringspersonalet	 skal	 være	 av	 en	 slik	 art	 at	 effektiv	 drift	 av	 det	
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder 
for	innenlandstrafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	tas	i	betraktning.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)

3.6.5.  Telematikkprogrammer for gods- og persontrafikk

3.6.5.1. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.7.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De grunnleggende kravene på området telematikkprogrammer som skal garantere et laveste 
kvalitetsnivå på tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk forenlighet.

Det skal treffes tiltak for å sikre

— at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som 
muliggjør størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, 
unntatt fortrolige forretningsdata,

— at brukerne lett får tilgang til opplysningene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.11 (Infrastruktur — Visuell informasjon, skilter, piktogrammer og dynamisk informasjon)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

3.6.5.2. Helse

Grunnleggende krav 2.7.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Grensesnittene mellom systemer og brukere skal overholde minsteregler om ergonomi og helsevern.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)
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3.7. Sammenheng mellom deler av TSI-en for bevegelseshemmede personer (TSI PRM) og de 
grunnleggende kravene

Infrastruktur

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF

Ved-
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Allment 4.1.2.1 2.1

Parkeringsmuligheter for 
bevegelseshemmede personer

4.1.2.2 2.1

Hinderfrie atkomstveier 4.1.2.3 2.1 2.1.1

Allment 4.1.2.3.1 2.1 2.1.1

Merking av atkomstveier 4.1.2.3.2 2.1 2.1.1

Dører og innganger 4.1.2.4 2.1 1.1.1

2.1.1

Gulvoverflater 4.1.2.5 2.1 2.1.1

Gjennomsiktige hindre 4.1.2.6 2.1 2.1.1

Toaletter og stellebord for 
spedbarn

4.1.2.7 2.1 1.1.5

2.1.1

Møbler og frittstående innretninger 4.1.2.8 2.1 2.1.1

Billettsalg, informasjonsskranker 
og kundeservicesteder

4.1.2.9 2.1 2.1.1 2.7.3 2.7.1

Belysning 4.1.2.10 2.1 2.1.1

Visuell informasjon: skilter, 
piktogrammer, dynamisk 
informasjon

4.1.2.11 2.1 2.7.1

Muntlig informasjon 4.1.2.12 2.1 2.1.1 2.7.3 2.7.1

Nødutganger, alarmer 4.1.2.13 2.1 2.1.1

Geometri for gangbroer og 
underganger

4.1.2.14 2.1 2.1.1

Trapper 4.1.2.15 2.1 2.1.1

Håndlister 4.1.2.16 2.1 2.1.1

Ramper, rulletrapper, heiser, 
rullefortau

4.1.2.17 2.1 2.1.1

Perronghøyde og avstand mellom 
spormidte og perrongkant

4.1.2.18 2.1 2.1.1 1.5

Perronghøyde 4.1.2.18.1 2.1 2.1.1 1.5

Avstand mellom spormidte og 
perrongkant

4.1.2.18.2 2.1 2.1.1 1.5

Sporets utforming langs 
perrongene

4.1.2.18.3 2.1 2.1.1 1.5

Perrongbredde og perrongkant 4.1.2.19 2.1 2.1.1

Perrongende 4.1.2.20 2.1 2.1.1



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/888 22.10.2015

Infrastruktur

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF

Ved-
legg II Grunnleggende krav i vedlegg III
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Ombordstigningshjelpemidler for 
passasjerer som bruker rullestol

4.1.2.21 2.1 1.1.1

Planovergang på stasjoner 4.1.2.22 2.1 2.1.1

Rullende materiell

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF

Ved-
legg II Grunnleggende krav i vedlegg III
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Allment 4.2.2.1 2.6

Seter 4.2.2.2 2.6 1.3.1

Allment 4.2.2.2.1 2.6 1.3.1

Prioriterte seter 4.2.2.2.2 2.6 1.3.1

Rullestolplasser 4.2.2.3 2.6 2.4.1

Dører 4.2.2.4 2.6 1.1.1

1.1.5

1.2

Utvendige dører 4.2.2.4.2 2.6 1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

Innvendige dører 4.2.2.4.3 2.6 1.1.1

1.1.5

1.2

Belysning 4.2.2.5 2.6 2.4.1 2.4.1

Toaletter 4.2.2.6 2.6 2.4.1 1.1.1

1.1.5

1.2

Allment 4.2.2.6.1 2.6 2.4.1 1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

Standardtoalett 4.2.2.6.2 2.6 2.4.1

Universaltoalett 4.2.2.6.3 2.6 2.4.1

Frie passasjer 4.2.2.7 2.6 1.3.1

Kundeinformasjon 4.2.2.8 2.6 2.4.1 2.7.3 2.7.1

Allment 4.2.2.8.1 2.6

Informasjon (skilter og 
piktogrammer)

4.2.2.8.2 2.6 2.4.1
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Rullende materiell

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF

Ved-
legg II Grunnleggende krav i vedlegg III
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Informasjon (rutebeskrivelse og 
setereservasjon)

4.2.2.8.3 2.6

Høydeforskjeller 4.2.2.9 2.6 1.1.5

Håndlister 4.2.2.10 2.6 1.1.5

Soveplasser som er tilgjengelige 
med rullestol

4.2.2.11 2.6 2.4.1

Plassering av trinn for av- og 
påstigning

4.2.2.12 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Allmenne krav 4.2.2.12.1 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Trinn for av- og påstigning 4.2.2.12.2 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Ombordstignings hjelpemidler 4.2.2.12.3 2.6 1.1.1 2.4.2 1.5

2.4.3

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE

4.1. Delsystemet «infrastruktur»

4.1.1.  Innledning

Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, får anvendelse på, og som delsystemet er en del av, er et integrert system 
der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 
spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, samt 
med hensyn til drifts- og vedlikeholdsreglene.

Delsystemets funksjonelle og tekniske spesifikasjoner og dets grensesnitt, beskrevet i nr. 4.1.2, skal ikke 
pålegge bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette er strengt nødvendig 
for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende 
løsninger for samtrafikkevnen kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 
For å gi mulighet til teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene 
utvikles i henhold til den prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.4 og 6.2.4.

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, skal delsystemet «infrastruktur» karakteriseres 
ved følgende:

4.1.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.1.2.1. Allment

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3, er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene 
for delsystemet «infrastruktur» med hensyn til bevegelseshemmede personer satt opp som følger:

— Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer

— Dører og innganger på samme plan
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— Passasjerveier, viktigste gangveier

— Gulvoverflater

— Taktil informasjon

— Ledesystemer

— Merking på glassdører og vegger

— Toaletter

— Møbler

— Billettluker eller billettautomater/informasjonsskranker

— Billettkontrollmaskiner

— Belysning

— Visuell informasjon: skilter, piktogrammer, dynamisk informasjon

— Muntlig informasjon

— Nødutganger, alarmer

— Geometri for gangbroer og underganger

— Trapper

— Håndlister

— Ramper, rulletrapper, heiser, rullefortau

— Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant

— Perrongbredder og perrongkanter

— Perrongende

— Ombordstigningshjelpemidler

— Planoverganger

Hver grunnleggende parameter innledes med avsnittet «Allment».

Etterfølgende numre gir så nærmere beskrivelser av de vilkårene som skal oppfylles for at kravene 
under «Allment» kan oppfylles.

4.1.2.2. Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer

Dersom en stasjon disponerer et eget parkeringsområde, skal det så nær en tilgjengelig inngang som 
mulig innenfor parkeringsområdet være parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede som 
har rett til å benytte parkeringsplasser for funksjonshemmede.

Andre jernbanespesifikke krav finnes ikke, ettersom parkeringsplasser er omfattet av europeiske eller 
nasjonale regler (disse omfatter, men er ikke begrenset til: — antall plasser, tilgjengelighet, plassering, 
størrelse, materialer, farger, merking og belysning).

4.1.2.3. Hinderfrie atkomstveier

4.1.2.3.1.  Allment

En hinderfri atkomstvei er en atkomstvei der alle kategorier av bevegelseshemmede kan bevege seg 
fritt. En slik vei kan omfatte ramper eller heiser, forutsatt at konstruksjonen og driften av dem er i 
samsvar med nr. 4.1.2.17.
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Følgende steder og tjenester skal, dersom de finnes, forbindes med minst én hinderfri atkomstvei:

— Stoppesteder for andre transportsystemer det er forbindelse til innenfor stasjonsområdet (f.eks. 
taxi, buss, sporvei, tunnelbane, ferge osv.)

— Parkeringsområder

— Tilgjengelige innganger og utganger

— Informasjonsskranker

— Andre informasjonssystemer

— Billettutsalgssteder

— Kundeservice

— Venteområder

— Bagasjeoppbevaring

— Toaletter

— Perronger

Alle hinderfrie atkomstveier, trapper, gangbroer og underganger skal ha en fri bredde på minst 
1 600 mm og en fri høyde på minst 2 300 mm over hele bredden på 1 600 mm. I kravet til minstebredde 
er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av passasjerstrømmer. Dette 
kravet gjelder ikke for rulletrapper, rullefortau og heiser.

Lengden på de hinderfrie atkomstveiene skal være så kort som praktisk mulig.

De hinderfrie atkomstveienes gulvoverflater skal være antireflekterende.

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand 
på 30 km på den samme strekningen, kreves det ikke at nye stasjoner med et passasjerantall på mindre 
enn 1 000 per dag samlet for ankomst og avgang, har heiser eller ramper som ellers hadde vært 
nødvendige for fullt ut å oppfylle kravet i dette nummer. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen 
av nye stasjoner legges til rette for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen 
tilgjengelig for alle kategorier av bevegelseshemmede.

4.1.2.3.2.  Merking av atkomstveier

Hinderfrie atkomstveier skal være klart merket med visuell informasjon som nærmere beskrevet i nr. 
4.1.2.11.

For synshemmede personer skal opplysninger om den hinderfrie atkomstveien gis på minst én av 
følgende måter: ved taktile ledelinjer, lydinformasjon, taktile skilter, talesignaler, kart med punktskrift.

Dersom det anlegges taktile ledelinjer, skal de være i samsvar med nasjonale regler og strekke seg 
langs hele den eller de hinderfrie atkomstveienes lengde.

Dersom det finnes håndlister eller vegger innenfor rekkevidde langs den hinderfrie atkomstveien 
til perrongen, skal de ha kortfattet informasjon (f.eks. perrongnummer eller retningsanvisning) i 
punktskrift og i prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlisten eller på veggen i en 
høyde på mellom 850 og 1 000 mm. Tall og piler er de eneste taktile piktogrammene som er tillatt.

4.1.2.4. Dører og innganger

Dette avsnittet gjelder alle dører og innganger som befinner seg på en hinderfri gangvei.

Det skal finnes minst én tilgjengelig inngang til stasjonen og én tilgjengelig inngang til perrongene.

Dører og innganger skal ha en fri åpning som er minst 800 mm bred og en fri høyde på minst 2 100 mm.
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Manuelt betjente, halvautomatiske eller automatiske dører kan brukes.

Døråpnere skal befinne seg i en høyde på mellom 800 mm og 1 200 mm.

Manuelt betjente dører som ikke er skyvedører, skal være utstyrt med horisontale trykkstenger som 
strekker seg over hele dørens bredde, på begge sider av døren.

Automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at passasjerene 
blir stengt inne når dørene betjenes.

Dersom dørene betjenes med trykknapper eller andre fjernbetjeningsinnretninger, skal hver trykknapp 
eller innretning stå i kontrast til omgivelsene og kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton.

Dersom trykknappene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste knappen 
alltid være til åpning.

Betjeningsinnretningens midtpunkt skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm over gulvet.

Slike betjeningsinnretninger skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking) 
og skal angi funksjonen.

Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuelt betjent dør under vindstille forhold, skal være 
høyst 25 newton.

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør skal håndtaket kunne betjenes med håndflaten ved 
bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Dersom det benyttes en svingdør, skal det ved siden av svingdøren være en ekstra dør som ikke er en 
svingdør, og som skal kunne brukes av alle.

Terskler til dører og innganger skal ikke være høyere enn 25 mm. Dersom terskler er montert, skal 
fargen stå i kontrast til den nærmeste bakgrunnen.

4.1.2.5. Gulvoverflater

Alle gulvoverflater skal være sklisikre i samsvar med nasjonale regler for offentlige bygninger.

Inne i stasjonsbygningene skal ingen ujevnheter være høyere enn 5 mm noe sted på gulvets gangarealer, 
unntatt for taktile ledelinjer, avløpskanaler og taktile varslingsindikatorer.

4.1.2.6. Gjennomsiktige hindre

Gjennomsiktige hindre i form av glassdører eller gjennomsiktige vegger på eller langs de viktigste 
atkomstveiene for passasjerer skal merkes med minst to klart synlige bånd bestående av tegn, logoer, 
emblemer eller pyntefigurer, hvorav det ene skal plasseres i en høyde på mellom 1 500 mm og 
2 000 mm, og det andre i en høyde på mellom 850 mm og 1 050 mm. Slik merking skal stå i kontrast 
til den bakgrunnen de ses mot. Merkingen skal være minst 100 mm høy.

Slik merking kreves ikke langs gjennomsiktige vegger dersom passasjerene er beskyttet mot 
sammenstøt på andre måter, for eksempel ved hjelp av håndlister eller sammenhengende benker.

4.1.2.7. Toaletter og stellebord for spedbarn

4.1.2.7.1.  Krav til delsystemet

Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal minst ett kjønnsnøytralt avlukke være tilgjengelig for 
rullestolbrukere.

Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal det finnes stellebord for spedbarn som er tilgjengelige 
for både menn og kvinner. De skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.7.2.

For at passasjerer med stor bagasje skal kunne bruke toalettene, skal alle toalettavlukker være minst 
900 mm brede og 1700 mm lange dersom døren åpner innover, og minst 1500 mm lange dersom 
døren åpner utover eller er en skyvedør. Døren og alle inngangene til toalettene skal ha en fri bredde 
på minst 650 mm.
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Europeiske og nasjonale regler får anvendelse med hensyn til mål og utstyr for toaletter for 
rullestolbrukere.

4.1.2.7.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Stellebord for spedbarn

I bruksstilling skal stellebordet være mellom 800 mm og 1 000 mm over gulvet. Det skal være minst 
500 mm bredt og 700 mm langt. Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et 
uhell, ikke ha skarpe kanter og kunne tåle en vekt på minst 80 kg.

Dersom stellebordet stikker ut i det tilgjengelige bevegelsesrommet i toalettet, skal det kunne slås 
sammen ved bruk av en kraft på høyst 25 newton.

4.1.2.8. Møbler og frittstående innretninger

Alle møbler og frittstående innretninger skal stå i kontrast til bakgrunnen og ha runde kanter.

Innenfor stasjonsområdet skal møbler og frittstående innretninger plasseres slik at de ikke står i veien 
for blinde eller synshemmede, og de skal kunne oppdages av en blind person som bruker stokk.

Utkragede objekter som er plassert lavere enn en høyde på 2 100 mm, og som stikker ut mer enn 
150 mm, skal angis av et hinder med en høyde på høyst 300 mm som kan oppdages av en blind person 
som bruker stokk.

Hengende objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.

Alle perronger der passasjerene har lov til å vente på tog, og alle venteområder skal ha minst ett 
værbeskyttet område utstyrt med ergonomiske sitteplasser. Sitteplassene skal ha ryggstøtte, og minst 
en tredjedel av plassene skal være utstyrt med armlener. Det skal også finnes en støttestang for stående 
med en lengde på minst 1 400 mm og en rullestolplass.

4.1.2.9. Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder

4.1.2.9.1.  Krav til delsystemet

Dersom betjente billettluker, informasjonsskranker og kundeservicesteder er satt opp langs den 
hinderfrie atkomstveien, skal minst én skranke ha en høyde på minst 650 mm regnet fra undersiden 
av skranken, ha en knebrønn som er minst 300 mm dyp, og ha en bredde på minst 600 mm. Den øvre 
overflaten, eller en del av den, med en bredde på minst 300 mm og en dybde på minst 200 mm, skal ha 
en høyde på mellom 700 mm og 800 mm. Dette området skal gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere, 
og det skal finnes alternative sittemuligheter for andre bevegelseshemmede personer.

Dersom det er en glassvegg mellom passasjeren og personen i billettluken, skal denne kunne fjernes, 
eller dersom den ikke kan fjernes, skal det være installert et kommunikasjonssystem. Alle slike 
glassvegger skal bestå av klart glass.

Minst ett billettutsalgssted skal ha nødvendig utstyr som gjør det mulig for en bevegelseshemmet 
person med hørselshemning å forstå hva som sies ved å sette høreapparatet i posisjon «T».

Dersom personen i billettluken bruker et elektronisk system som viser prisopplysninger, skal samme 
type system gjøre det mulig for kunden å se billettprisen.

Dersom det er satt opp billettautomater langs en hinderfri gangvei på en stasjon, skal minst én av 
automatene oppfylle kravene i nr. 4.1.2.9.2.

Dersom det er installert billettkontrollmaskiner, skal minst én av maskinene ha en frigang med en 
bredde på minst 800 mm og den skal gjøre det mulig å passere med en rullestol med en lengde på 
inntil 1 200 mm.

Dersom det brukes telleapparater, skal en atkomstmulighet uten telleapparat være tilgjengelig for 
bevegelseshemmede personer i hele driftstiden.
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4.1.2.9.2.  Krav til samtrafikkomponentene

De billettautomatene som skal settes opp på en hinderfri atkomstvei på en stasjon i samsvar med nr. 
4.1.2.9.1, skal ha en taktil kontaktflate (som skal omfatte tastatur og område for betaling og salg av 
billetter) i en høyde på mellom 700 mm og 1 200 mm. Minst ett skjermvindu og tastaturet skal være 
synlig både for personer som sitter i rullestol, og for personer som står foran automaten. Dersom 
opplysningene tastes inn ved hjelp av skjermvinduet, skal skjermvinduet oppfylle kravene i dette 
nummer.

4.1.2.10.  Belysning

Belysningen i stasjonshallen skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Fra den tilgjengelige inngangen til bygningen og ut til atkomsten til perrongen skal den hinderfrie 
atkomstveien innenfor stasjonsbygningens område være opplyst med en lysstyrke på minst 100 lux, 
målt ved gulvnivå. Lysstyrken ved hovedinngangen, trappene og ved enden av rampene skal være 
på minst 100 lux, målt ved gulvnivå. Dersom det kreves kunstig belysning for å oppnå dette, skal 
lysstyrken være minst 40 lux høyere enn omgivelsenes lysstyrke og ha en kaldere fargetemperatur.

Perronger og andre ytre stasjonsområder for passasjerene skal ha en gjennomsnittlig lysstyrke på 
minst 20 lux, målt ved gulvnivå, med en minsteverdi på 10 lux.

Dersom det kreves kunstig belysning for å lese detaljerte opplysninger, skal de stedene der slike 
opplysninger finnes, belyses med en lysstyrke som er minst 15 lux høyere enn lysstyrken i de tilstøtende 
områdene. Slik sterkere belysning skal også ha en annen fargetemperatur enn fargetemperaturen i de 
tilstøtende områdene.

Nødbelysning skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.11.  Visuell informasjon: skilter, piktogrammer, dynamisk informasjon

4.1.2.11.1.  Krav til delsystemet

Alle opplysninger på en stasjon skal være ensartede og i samsvar med europeiske eller nasjonale 
regler.

Skrifttypen Sans Serif, i både små og store bokstaver, skal benyttes til all skriftlig informasjon (dvs. 
ikke bare store bokstaver).

Komprimerte overlengder og underlengder skal ikke benyttes.

Underlengdene skal være lett gjenkjennelige og ha en størrelse på minst 20 % av de store bokstavene.

Alle tilgjengelige opplysninger skal være i samsvar det generelle lede- og informasjonssystemet, 
særlig med hensyn til farger og kontraster på perronger og innganger.

Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold i stasjonens åpningstid.

Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Dersom dynamisk visuell informasjon benyttes, skal den være i samsvar med viktig muntlig 
informasjon som gis.

Følgende opplysninger skal gis:

— sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser i samsvar med europeiske eller nasjonale regler,

— varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter i samsvar med europeiske eller nasjonale regler,

— opplysninger om togavganger,

— identifikasjon av stasjonens ulike ressurser og tjenester, dersom slike finnes, og hvordan man 
finner disse.

Det skal gis opplysninger på alle steder der passasjerene er nødt til å gjøre et veivalg, og de skal gis 
med høyst 100 meters mellomrom langs ruten. Skilter, symboler og piktogrammer skal benyttes på en 
ensartet måte langs hele ruten.
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Det skal gis opplysninger som er relevante for den avgjørelsen som skal tas. «Til perrongene» kan for 
eksempel være en passende opplysning på det første stedet der passasjeren kommer inn på stasjonen, 
og hvor en avgjørelse må tas, framfor egne skilter for hver enkelt perrong.

Taktile opplysningsskilter skal finnes på følgende steder:

— toaletter, til opplysninger om funksjon og nødanrop der det er aktuelt,

— heiser i samsvar med EN 81-70:2003 Tilføyelse E.4.

Rute- og informasjonssystemer skal ikke inneholde reklame.

Merk: Generelle opplysninger om offentlig transport skal ikke anses som reklame i henhold til dette 
nummer.

Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer for bevegelseshemmede personer skal 
benyttes:

— et skilt i samsvar med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede 
personer», som beskrevet i tillegg N, avsnitt N.2 og N.4,

— retningsangivelse til hinderfrie atkomstveier og rullestoltilpassede tjenester og funksjoner,

— angivelse av universaltoalettene,

— dersom det på perrongen finnes opplysninger om vognoppstilling, angivelse av 
ombordstigningsstedet for rullestolbrukere.

Symbolene kan kombineres med andre symboler (f.eks.: heis, toalett, osv.).

På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som beskrevet i vedlegg N 
avsnitt N.2 og N.5.

Dersom det finnes et oppbevaringssted for tung bagasje og stort gods, skal dette angis med et grafisk 
symbol.

Dersom det er muligheter for å ringe etter hjelp eller be om opplysninger, skal dette angis med et skilt 
som beskrevet i vedlegg N avsnitt N.2 og N.6.

Dersom det finnes en nødanropsinnretning:

— skal den ha visuelle symboler og taktile symboler,

— skal den angis med et skilt som beskrevet i vedlegg N avsnitt N.2 og N.7,

og den skal ha:

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom universaltoaletter og toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede håndlister, 
skal det finnes et grafisk symbol som viser håndlisten i både hevet og senket stilling.

Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer 
være plassert ved siden av hverandre på samme sted.

4.1.2.11.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Skjermvinduer skal ha en størrelse som gjør at hele stasjonsnavn eller alle ordene i en melding 
vises. De enkelte stasjonsnavnene eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. Dersom 
et rulleskjermvindu benyttes (enten horisontalt eller vertikalt), skal hvert hele ord vises i minst to 
sekunder, og den horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet.

Bokstavenes minstehøyde skal beregnes i henhold til følgende formel: Leseavstand i mm delt på 250 
= skriftstørrelse (f.eks.: 10 000 mm/250 = 40 mm).
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Alle sikkerhetsskilter, varselskilter, påbudsskilter og forbudsskilterf skal inneholde piktogrammer og 
være utformet i henhold til ISO 3864-1.

Største leseavstand er en spesifikasjon for samtrafikkomponenten.

4.1.2.12.  Muntlig informasjon

Den muntlige informasjonen skal alle steder ha et RASTI-nivå på minst 0,5, i samsvar med IEC 
60268-16 del 16.

Dersom muntlig informasjon gis, skal den være i samsvar med viktig visuell informasjon som vises.

Dersom den muntlige informasjonen ikke gis automatisk, skal et lydkommunikasjonssystem gjøre det 
mulig for brukerne å få opplysninger når de ber om det.

4.1.2.13.  Nødutganger, alarmer

Nødutganger og alarmer skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.14.  Geometri for gangbroer og underganger

Dersom gangbroer og underganger utgjør en del av passasjerenes normale ferdselsvei innenfor 
stasjonsområdet, skal de ha et hinderfritt område med en bredde på minst 1 600 mm og en 
gjennomgående fri høyde på minst 2 300 mm. I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til 
eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av store passasjerstrømmer; slike tilleggsbredder skal 
være i samsvar med nasjonale regler.

4.1.2.15.  Trapper

Trapper skal være i samsvar med europeiske og nasjonale regler.

Trapper på den viktigste atkomstveien skal ha en hinderfri bredde på minst 1 600 mm, målt mellom 
håndlistene. I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde 
som følge av passasjerstrømmer.

Overflatene på alle trinn skal være sklisikre.

Foran både det første trinnet nedenfra og det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt bånd som 
strekker seg over hele trappens bredde. Dette båndet skal ha en bredde på minst 400 mm og skal stå 
i kontrast til og være integrert i gulvoverflaten. Båndet skal skille seg fra de båndene som brukes til 
taktile ledelinjer, der slike finnes.

Åpne områder under trapper skal beskyttes for å hindre at passasjerene ufrivillig kolliderer med 
bærende konstruksjoner og områder med redusert fri høyde.

4.1.2.16.  Håndlister

Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. Den øverste 
håndlisten skal være plassert mellom 850 mm og 1 000 mm over gulvet, og den nederste håndlisten 
skal være plassert mellom 500 mm og 750 mm over gulvet.

Det skal være en fri avstand på minst 40 mm mellom håndlisten og de andre delene av konstruksjonen, 
med unntak av festeinnretninger.

Håndlistene skal være sammenhengende. Når håndlistene monteres på trapper, skal de strekke seg 
minst 300 mm bortenfor de øverste og nederste trinnene (disse forlengningene kan monteres i en bue 
for å unngå at de skaper hindringer).

Håndlisten skal være avrundet og ha et tverrsnitt som tilsvarer en diameter på 30-50 mm.

Håndlistene skal stå i kontrast til de omgivende veggfargene.

4.1.2.17.  Ramper, rulletrapper, heiser, rullefortau

Dersom heis ikke er installert, skal det monteres ramper for bevegelseshemmede personer som ikke 
kan bruke trapper.

Rampene skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Dersom det finnes rulletrapper, skal de ha en største hastighet på 0,65 m/s og være konstruert i samsvar 
med europeiske eller nasjonale regler.
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Det skal installeres heiser dersom det ikke finnes ramper, og de skal være konstruert i samsvar med 
EN 81-70:2003 nr. 5.3.2.1 tabell 1.

Dersom det finnes rullefortau, skal de ha en største hastighet på 0,75 m/s, en største helling på tolv 
grader (21,3 %) og skal være konstruert i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.18.  Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant

4.1.2.18.1.  Perronghøyde

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, tillates to nominelle verdier for 
perronghøyde: 550 mm og 760 mm over kjøreflaten. Toleransene for disse målene skal ligge innenfor 
–35 mm/+ 0 mm.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog der sporveier (f.eks. Stadtbahn 
eller Tram-Train) er ment å stoppe, tillates en nominell perronghøyde på mellom 300 mm og 380 mm. 
Toleransene for disse målene skal ligge innenfor +/–20 mm.

I kurver med en radius på mindre enn 500 m kan perronghøyden være større eller mindre enn de 
som er angitt, forutsatt at det første anvendbare trinnet på kjøretøyet er i samsvar med figur 11 i nr. 
4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.  Avstand mellom spormidte og perrongkant

Kommentar som skal fjernes fra TSI‑en med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
personer for konvensjonelle tog når prosessen er avsluttet: Kravene til perronger på jernbanenettet 
for høyhastighetstog er fastsatt i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, skal perrongkantene som er plassert 
i de nominelle høydene 550 mm og 760 mm, oppfylle den minste konstruksjonsprofilen fastsatt i EN 
(åpent punkt, nasjonale regler gjelder for den minste konstruksjonsprofilen fram til revisjon av TSI-en 
etter offentliggjøring av EN15273-3:2006); og den konvensjonelle verdien bq0 fra spormidten parallelt 
med kjøreflaten finnes ved hjelp av nedenstående formel, der det ikke er tatt hensyn til virkningene av

— sporvidder som utvider seg i kurver,

— overhøyde,

— sporveksler og skinnekryss,

— kvasistatisk helling,

— konstruksjons- og vedlikeholdstoleranser,

der: bq0 = 1650 + 
3750

R

R er sporkurvens radius i meter.

Den beregnede verdien bqlim er angitt i pr EN15273-3:2006 og tar hensyn til alle andre verdier som 
ikke inngår i formelen for bq0. Den faktiske verdien av bq for perrongkantenes avstand fra spormidte 
parallelt med kjøreflaten tillater variasjon på grunn av toleransen Tq for plattformkantenes avstand 
eller deres vedlikehold: bqlim ≤ bq ≤ bqlim + Tq.

Toleransen Tq skal være 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Det skal kompenseres for virkningen av overhøyde utenfor kurven for den delen som overstiger 
25 mm ved en perrongkant som henger ut over den utsparingen som kreves for konstruksjonsprofilens 
kvasistatiske helling vinkelrett på kjøreflaten.

Den faktiske åpningen kan derfor være større enn den planlagte åpningen.
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4.1.2.18.3.  Sporets utforming langs perrongene

Kommentar som skal fjernes fra TSI‑en med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer 
for konvensjonelle tog når prosessen er avsluttet: Perronger på linjer i kategori I i jernbanenettet for 
høyhastighetstog skal oppfylle kravene i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog.

Kommentar som skal tas med i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog: Perronger på linjer i 
kategori II og III i jernbanenettet for høyhastighetstog skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.18.3 i TSI‑en 
med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer for konvensjonelle tog.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, skal sporet som ligger nærmest 
perrongene, helst være rett, men skal ingen steder ha en radius på under 300 m.

4.1.2.19.  Perrongbredde og perrongkant

Perrongbredden kan variere langs hele perrongens lengde. Perrongens minstebredde uten hindre skal 
være lik den største av følgende verdier:

— fareområdets bredde pluss bredden til to frie passasjer på hver side, hver på 800 mm (til sammen 
1 600 mm), eller

For en perrong med spor på bare én side, 2 500 mm, eller for en mellomperrong, 3 300 mm (denne 
bredden kan reduseres gradvis til 2 500 mm ved slutten av perrongene).

I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av 
passasjerstrømmer.

Små hindre med en lengde på under 1 000 mm (f.eks.: master, høyspentmaster, venteskur, sitteplasser) 
tillates innenfor den nevnte frie passasjen på 1 600 mm. Avstanden fra perrongkanten til hinderet skal 
være minst 1 600 mm, og det skal være en fri passasje på minst 800 mm fra kanten av hinderet til 
fareområdet. 

Dersom avstanden mellom to tilfeldige små hindre er mindre enn 2 400 mm, skal de anses som ett 
stort hinder.

Avstanden mellom kanten av hindre som vegger, sitteplasser, heiser og trapper med en lengde på 
mer enn 1 000 mm, men mindre enn 10 000 mm, og kanten av faresonen, skal være minst 1 200 mm. 
Avstanden mellom perrongkanten og kanten av et slikt hinder skal være minst 2 000 mm.

Avstanden mellom kanten av hindre som vegger, sitteplasser, rullefortau og trapper med en lengde 
på mer enn 10 000 mm og kanten av faresonen skal være minst 1 600 mm. Avstanden mellom 
perrongkanten og kanten av et slikt hinder skal være minst 2 400 mm.

Dersom det om bord på togene eller på perrongen finnes hjelpeinnretninger som gjør at rullestol-
brukere kan stige av eller på togene, skal det på perrongnivå være en fri avstand på minst 1 500 mm  
fra kanten av innretningen på av- eller påstigningsstedene for rullestol til det neste hinderet 
på perrongen eller til det motstående fareområdet, på de stedene der det er sannsynlig at slike  
innretninger vil bli benyttet. På en ny stasjon skal dette kravet oppfylles for alle tog som ifølge  
planen skal stoppe ved perrongen.

En perrongs fareområde starter ved perrongkanten på den siden som vender ut mot skinnene, og 
defineres som det området der passasjerene, avhengig av hastigheten til de forbikjørende togene, 
kan være utsatt for farlige krefter som følge av luftstrømvirkninger. For jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog skal dette fareområdet være i samsvar med nasjonale regler.

Grensen for fareområdet lengst bort fra perrongkanten som vender ut mot skinnene, skal merkes med 
visuelle og taktile varsler. Den taktile merkingen skal være i samsvar med nasjonale regler.

Det visuelle varselet skal være en kontrastfarget, sklisikker varsellinje med en bredde på minst 
100 mm.

Materialet på den perrongkanten som vender ut mot skinnene, skal ha en farge som står i kontrast til 
den mørke åpningen. Dette materialet skal være sklisikkert.

4.1.2.20.  Perrongende

Perrongenden skal ha både visuell og taktil merking.
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4.1.2.21.  Ombordstigningshjelpemidler for passasjerer som bruker rullestol

4.1.2.21.1.  Krav til delsystemet

Når det ved en perrong på en stasjon med hinderfrie atkomstveier i samsvar med nr. 4.1.2.3.1 til vanlig 
stanser tog med rullestoltilpassede dører, skal det finnes et ombordstigningshjelpemiddel som skal 
brukes mellom døren og perrongen til å hjelpe passasjerer i rullestol med å stige av eller på:

— med mindre det kan påvises at avstanden mellom kanten av dørstokken på den nevnte døren og 
perrongkanten er høyst 75 mm målt horisontalt og høyst 50 mm målt vertikalt,

og

— med mindre toget stanser på en annen stasjon som er utstyrt med ombordstigningshjelpemidler, 
innenfor en avstand av 30 km på den samme strekningen.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
og jernbaneforetaket skal inngå avtale om forvaltningen av ombordstigningshjelpemiddelet i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers 
rettigheter og forpliktelser(1), med sikte på å fastslå hvilken part som er ansvarlig for å klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet. Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og 
jernbaneforetaket skal sikre at den ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest 
praktiske løsningen.

I slike avtaler skal følgende fastsettes:

— for hvilke stasjonsperronger infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet, og det rullende materiellet det skal brukes på,

— for hvilke stasjonsperronger jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet, og 
det rullende materiellet det skal brukes på,

— det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet for, 
og den stasjonsperrongen der det skal brukes,

— de særlige reglene for stans av tog for å oppfylle kravene i nr. 4.1.2.19 (område for 
ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere).

Jernbaneforetaket skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i henhold til 
slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

Infrastrukturforvaltningen skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser den har i 
henhold til slike avtaler, og hvordan den har tenkt å oppfylle dem.

I punktene ovenfor er den stasjonsforvalteren som er ansvarlig for driften av perrongene, å anse som 
infrastrukturforvaltning i henhold til artikkel 3 i direktiv 91/440/EF: definisjon av infrastruktur, og i 
henhold til forordning 2598/70/EF.

Dersom ovenstående fører til at alle typer rullende materiell som stanser ved perrongen, er utstyrt med 
perrongtilpassede ombordstigningshjelpemidler, er det ikke nødvendig å klargjøre hjelpemidler ved 
perrongen.

Ombordstigningshjelpemiddelet skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2. Dersom ombordstignings-
stedene for rullestoler er fastsatt på forhånd, kan plasseringen av rullestoltilpassede dører på  
perrongen merkes med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede 
personer». Slik merking skal være i samsvar med vedlegg N avsnitt N.2 og N.4.

Ramper

En atkomstrampe som skal betjenes av en ansatt, uavhengig av om den er manuell eller halvautomatisk, 
skal gjøres tilgjengelig enten den oppbevares på stasjonsperrongen eller om bord.

Rampen skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2.

Perrongheiser

Dersom en perrongheis benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2.

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 14.
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4.1.2.21.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Dersom det befinner seg ombordstigningshjelpemidler på stasjonene, skal disse kunne brukes sammen 
med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Ombordstigningshjelpemiddelet skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over 
et område på 660 mm x 660 mm.

Dersom ombordstigningsinnretningen drives med strøm, skal den ha en nødmekanisme som gjør at 
den kan betjenes manuelt i tilfelle av strømsvikt.

Ramper

Rampens overflate skal være sklisikker og skal ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm.

Rampene skal ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. 
sklir av.

Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal 
ha nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen.

Rampen skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %).

Når rampen brukes til ombordstigning eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke 
forskyver seg under av- eller påstigning.

Det skal sørges for at rampene oppbevares sikkert, slik at rampene, herunder bærbare ramper, ikke 
utgjør noe hinder for passasjerene under oppbevaring.

Perrongheiser

Dersom en perrongheis benyttes, skal den oppfylle følgende krav:

Heisplattformens overflate skal være sklisikker. Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri 
bredde på minst 720 mm.

Heisen skal være konstruert slik at kjøretøyet ikke kan bevege seg når heisen ikke er fastgjort.

Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, 
heve og fastgjøre heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å 
betjene heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk.

I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen 
til bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og fastgjøre den tomme heisen.

Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm/sekund når en person heves og 
senkes, og hastigheten skal ikke overstige 300 mm/sekund når heisen klargjøres og fastgjøres (unntatt 
dersom heisen klargjøres og fastgjøres manuelt). Heisplattformens største horisontale og vertikale 
akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal være 0,3 g.

Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller 
av plattformen under bruk.

En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten 
som er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling.

Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt 
med en barriere med en høyde på minst 25 mm. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen 
manøvreres inn i eller ut av gangen.

Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på 
bakkenivå, skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører 
over den eller presser den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette.

Heisen skal være konstruert slik at rullestolen kan vende både inn mot toget og ut mot perrongen.

Et sikkert fastgjøringssystem skal være installert for å sikre at den fastgjorte heisen ikke er i veien for 
passasjerer som bruker rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene.
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4.1.2.22.  Planovergang på stasjoner

Dersom passasjerene i henhold til nasjonale regler har lov til å benytte planoverganger, og 
disse overgangene er nødvendige for å sikre hinderfrie atkomstveier, skal alle kategorier av 
bevegelseshemmede ha tilgang til dem.

Planovergangene skal være konstruert slik at det minste hjulet på rullestolen, som definert i vedlegg 
M, ikke kan bli sittende fast mellom overflaten av planovergangen og skinnene.

Planovergangens grenser skal identifiseres ved hjelp av visuell og taktil merking.

4.1.3.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

Da det for tiden ikke finnes TSI-er for jernbanesystemet for konvensjonelle tog med hensyn til rullende 
materiell for persontrafikk og infrastruktur, er dette området fortsatt et åpent punkt.

Det finnes ikke noe grensesnitt mot delsystemet «styring, kontroll og signal».

Grensesnittene mot delsystemet «drift» er beskrevet i nr. 4.1.4 «Driftsregler».

4.1.4.  Driftsregler

Følgende driftsregler er ikke en del av vurderingen av delsystemet «infrastruktur».

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering dersom det oppstår farlige situasjoner, bare 
relevante tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til delsystemet «infrastruktur» er å lette 
evakueringen av alle, herunder bevegelseshemmede personer.

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for delsystemet 
«infrastruktur» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som omfattes av denne 
TSI-en:

— Allment

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal ha en skriftlig strategi for å sikre at 
alle kategorier av bevegelseshemmede har tilgang til passasjerinfrastrukturen i hele driftstiden 
i samsvar med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med 
strategien til ethvert jernbaneforetak som eventuelt måtte ønske å bruke ressursene og tjenestene 
(se nr. 4.2.4). Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til 
personalet, framgangsmåter og tilfredsstillende opplæring. Infrastrukturstrategien skal omfatte, 
men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende situasjoner:

— Hinderfrie atkomstveier

Dersom en ny, fornyet eller opprustet stasjon med en gjennomsnittlig daglig passasjerstrøm 
på høyst 1 000 passasjerer samlet for ankomst og avgang per år ikke oppfyller kravene 
til hinderfrie atkomstveier med hensyn til aspektene heiser og/eller ramper i samsvar med nr. 
4.1.2.3.1, skal nasjonale regler anvendes i forbindelse med transport av rullestolbrukere med 
tilgjengelige transportmidler mellom denne ikke-tilgjengelige stasjonen og den neste tilgjengelige 
stasjonen på samme strekning.

— Stasjonens tilgjengelighet

Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at opplysninger om alle stasjoners tilgjengelighetsgrad 
er fritt tilgjengelig.

— Ubemannede stasjoner — Billettsalg for synshemmede passasjerer

Det skal utarbeides og iverksettes driftsregler for ubemannede stasjoner der billettsalg skjer 
utelukkende ved hjelp av billettautomater (se nr. 4.1.2.9). I slike situasjoner skal det alltid finnes 
en alternativ metode for billettsalg, tilpasset synshemmede personer. (For eksempel mulighet til å 
kjøpe billett på toget eller på bestemmelsesstedet.)
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— Billettkontroll — Telleapparater

Dersom det benyttes telleapparater til billettkontroll, skal det iverksettes driftsregler for å 
tilby bevegelseshemmede personer en parallell inngang gjennom slike kontrollpunkter. Denne 
inngangen for bevegelseshemmede skal kunne anvendes av rullestolbrukere, passasjerer med 
barnevogn, med stor bagasje osv., og kan kontrolleres av personalet eller være automatisk.

— Visuell og muntlig informasjon — Enhetlighet

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre enhetlighet mellom viktig visuell og muntlig  
informasjon (se nr. 4.1.2.12). Personale som gir informasjon, skal benytte standardiserte 
framgangsmåter for å sikre at viktig informasjon er helt enhetlig.

— Interaktivt muntlig informasjonssystem

I situasjoner der viktig muntlig informasjon ikke gis over et høyttaleranlegg på stasjonen 
(se nr. 4.1.2.12), skal det iverksettes driftsregler for å sikre at stasjonen har et alternativt 
informasjonssystem, der passasjerene kan få de samme opplysningene muntlig (for eksempel 
gjennom en bemannet eller automatisk telefonopplysningstjeneste).

— Perrong — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal sammen  
bestemme det området på perrongen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og  
skal demonstrere at det egner seg. Dette området skal være forenlig med de eksisterende 
perrongene der toget forventes å stanse.

En følge av ovenstående er at punktet der toget stanser, i noen tilfeller må justeres for at dette 
kravet skal oppfylles.

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.1.2.19), 
slik at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 
driftsområder.

På perrongen skal hvert ombordstigningshjelpemiddel ha en fri avstand på 1 500 mm regnet  
fra perrongkanten (se 4.1.2.19).

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler

Det skal iverksettes driftsregler for stasjonspersonalets bruk av ombordstigningshjelpemidler  
(se nr. 4.1.2.21.1 og 4.1.2.21.2).

Det skal iverksettes en driftsregel for personalets bruk av den bevegelige sikkerhetsbarrieren  
som rullestolheisene er utstyrt med (se nr. 4.1.2.21.2).

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet er i stand til å bruke ombordstignings-
rampene på en sikker måte med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og fastgjøring  
(se nr. 4.1.2.21.2).

— Assistanse til rullestolbrukere

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at rullestolbrukere kan  
trenge assistanse til å stige av eller på toget, samt at det tilbyr slik hjelp om nødvendig.

Rullestolbrukere kan være nødt til å bestille slik assistanse på forhånd for å sikre at opplært 
personale er tilgjengelig.

— Overvåket planovergang

Dersom overvåkede planoverganger er tillatt i henhold til nasjonale regler, skal det iverksettes 
driftsregler for å sikre at personalet på de overvåkede planovergangene gir tilfredsstillende 
assistanse til bevegelseshemmede personer, herunder angivelse av når det er trygt å krysse  
sporet.
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4.1.5.  Vedlikeholdsregler

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende vedlikeholdsregler for 
delsystemet «infrastruktur» i samsvar med det tekniske virkeområde definert i nr. 1.1, som omfattes 
av denne TSI-en:

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal ha framgangsmåter som sikrer 
at bevegelseshemmede personer tilbys alternativ assistanse når innretninger beregnet på 
bevegelseshemmede personer vedlikeholdes, skiftes ut eller repareres.

4.1.6.  Faglige kvalifikasjoner

De faglige kvalifikasjonene til det personalet som skal bruke delsystemet «infrastruktur» i samsvar 
med det tekniske virkeområdet i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i nr. 4.1.4, som omfattes av 
denne TSI-en, er som følger:

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og 
assistanse til passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet 
om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver kategori av 
bevegelseshemmede har.

Den faglige opplæringen av ingeniører og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av infrastrukturen, 
skal omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som 
hver kategori av bevegelseshemmede har.

4.1.7.  Helse- og sikkerhetsvilkår

Verken innenfor rammen av denne TSI-ens virkeområde eller i gjennomføringen av den stilles det 
særlige krav med hensyn til helse- og sikkerhetsvilkår for det personalet som skal bruke delsystemet 
«infrastruktur».

4.1.8.  Infrastrukturregister

Infrastrukturregisteret for denne TSI-en skal inneholde

— det geografiske virkeområdet som definert i nr. 1.2,

— innenfor det geografiske virkeområdet, en liste over de stasjonene som omfattes av denne TSI-en,

— for hver angitt stasjon, en liste over de perrongene på den stasjonen som hører inn under denne 
TSI-ens virkeområde.

For hver angitt stasjon, herunder alle perronger som hører inn under denne TSI-ens virkeområde, skal 
følgende egenskaper føres opp og beskrives med hensyn til de relevante numrene i TSI-en:

— parkeringsmuligheter i samsvar med nr. 4.1.2.2,

— hinderfri(e) atkomstvei(er) i samsvar med nr. 4.1.2.3,

— taktile ledelinjer dersom slike finnes, i samsvar med nr. 4.1.2.3.2,

— toaletter, herunder de som er tilgjengelige for rullestolbrukere, i samsvar med nr. 4.1.2.7,

— billettutsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder i samsvar med nr. 4.1.2.9,

— visuelle informasjonssystemer i samsvar med nr. 4.1.2.11,

— ramper, rulletrapper, heiser eller rullefortau i samsvar med nr. 4.1.2.17,

— hver perrongs høyde, avstand mellom spormidte og perrongkant, bredde og lengde i samsvar med 
nr. 4.1.2.18 og 4.1.2.19,

— ombordstigningshjelpemidler og beskrivelse av disse dersom slike finnes, i samsvar med nr. 
4.1.2.21,

— tilgjengelige planoverganger, dersom slike finnes, for bruk av bevegelseshemmede personer, i 
samsvar med nr. 4.1.2.22.
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Dersom nasjonale regler er anvendt for å oppnå samsvar med denne TSI-en, skal de relevante reglene 
og numrene angis i tilknytning til hver relevant post i registeret.

4.2. Delsystemet «rullende materiell»

4.2.1.  Innledning

Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, får anvendelse på, og som delsystemet er en del av, er et integrert system 
der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 
spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, samt 
med hensyn til drifts- og vedlikeholdsreglene.

Delsystemets funksjonelle og tekniske spesifikasjoner og dets grensesnitt, beskrevet i nr. 4.2.2, skal ikke 
pålegge bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette er strengt nødvendig 
for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende 
løsninger for samtrafikkevnen kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 
For å gi mulighet til teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene 
utvikles i henhold til den prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.4 og 6.2.4.

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, skal delsystemet «rullende materiell» 
kjennetegnes ved:

4.2.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.2.1. Allment

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3, er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene 
for delsystemet «rullende materiell» med hensyn bevegelseshemmede personer satt opp som følger:

— Seter

— Rullestolplasser

— Dører

— Belysning

— Toaletter

— Frie passasjer

— Kundeinformasjon

— Høydeforskjeller

— Håndlister

— Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

— Plassering av trinn for av- og påstigning

Avsnittet «Allment» innleder hvert nummer for hver grunnleggende parameter.

Etterfølgende numre gir så nærmere beskrivelser av de vilkårene som skal oppfylles for at kravene 
under «Allment» kan oppfylles.

4.2.2.2. Seter

4.2.2.2.1.  Allment

Håndtak eller vertikale håndlister eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen i 
midtgangen, skal monteres på ryggen til alle seter som vender ut mot midtgangen, unntatt når setet 
berører seteryggen til et annet sete som er vendt motsatt vei, og som har et håndtak eller berører en 
skillevegg.
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Håndtak eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, og som er plassert i en høyde 
på mellom 800 mm og 1 200 mm over gulvet, skal ikke stikke fram i den frie passasjen og skal stå i 
kontrast til setet.

I sitteområder med faste seter i lengderetningen skal håndlister brukes til å holde balansen. Avstanden 
mellom disse håndlistene skal være høyst 2 000 mm, og de skal være plassert i en høyde på mellom 
800 mm og 1 200 mm over gulvet og stå i kontrast til kjøretøyets innredning.

Håndtakene eller de andre innretningene skal ikke ha skarpe kanter.

4.2.2.2.2.  Prioriterte seter

4.2.2.2.2.1. Allment 

Minst 10 prosent av setene i faste togsett eller enkelkjøretøyer, samt innenfor hver klasse, skal 
forbeholdes bevegelseshemmede som prioriterte seter.

De prioriterte setene og de kjøretøyene som har slike seter, skal identifiseres ved hjelp av skilter som 
oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.8, og der det framgår at andre passasjerer skal overlate 
slike seter til personer som har rett til å bruke dem.

De prioriterte setene skal befinne seg i passasjerrommet og i kort avstand til utvendige dører.

Dersom setene er utstyrt med armlener, skal de prioriterte setene vært utstyrt med bevegelige armlener, 
unntatt armlener som er plassert langs vognkassens side. Det bevegelige armlenet skal kunne settes 
i en stilling parallelt med seteryggen for å sikre fri adgang til setet eller til andre prioriterte seter i 
umiddelbar nærhet.

Prioriterte seter skal ikke være klappseter.

Hvert av de prioriterte setene og det rommet som er tilgjengelig for brukeren, skal være i samsvar med 
tegningene i figur 1-4.

Den anvendbare sitteflaten på det prioriterte setet skal ha en bredde på minst 450 mm (se figur 1).

FIGUR 1
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Den øverste delen av seteputen på hvert av de prioriterte setene skal være mellom 430 og 500 mm over 
gulvet regnet fra setets fremre kant. Den frie høyden over hvert sete skal være minst 1 680 mm fra 
gulvet (se figur 2), unntatt i toetasjes tog der det er montert bagasjehyller over setene. I slike tilfeller 
tillates en redusert fri høyde på 1 520 mm for prioriterte seter som befinner seg under bagasjehyllene, 
forutsatt at minst 50 % av de prioriterte setene har en fri høyde på 1 680 mm.

Merk: I figur 2-4 nedenfor er tverrsnittene vist gjennom setets senterlinje.

FIGUR 2

FIGUR 3
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FIGUR 4

Dersom setene er regulerbare, skal setene måles i oppslått stilling.

4.2.2.2.2.2  Seter som vender samme vei

Dersom de prioriterte setene vender samme vei, skal frirommet foran hvert sete være i samsvar med 
målene i figur 2.

Som vist i figur 1-4 skal avstanden mellom seteryggens forside og vertikalplanet gjennom den bakerste 
delen av setet foran være minst 680 mm, idet det bemerkes at avstanden mellom setene skal måles fra 
midten av setet, 70 mm over det punktet der seteputen møter ryggstøtten. Det skal også være et åpent 
rom mellom seteputens fremre kant og det samme vertikalplanet for setet foran på minst 230 mm.

4.2.2.2.2.3. Seter som er vendt mot hverandre

Dersom de prioriterte setene er vendt mot hverandre, skal avstanden mellom seteputenes fremre kanter 
være minst 600 mm (se figur 4).

Dersom prioriterte seter som er vendt mot hverandre, er utstyrt med et bord, skal den frie horisontale 
avstanden mellom seteputens fremre kant og den nærmeste bordkanten være minst 230 mm (se figur 
3).

4.2.2.3. Rullestolplasser

Avhengig av togets lengde, ikke medregnet lokomotivet eller banemotorenheten, skal toget ha minst 
det antall rullestolplasser som er angitt i følgende tabell:

Togets lengde Antall rullestolplasser per tog

Under 205 meter 2 rullestolplasser

205-300 meter 3 rullestolplasser

Over 300 meter 4 rullestolplasser

For å sikre stabilitet skal rullestolplassen utformes slik at rullestolen kan plasseres enten med eller 
mot kjøreretningen.
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Rullestolplassen, beregnet på én enkelt rullestolbruker, skal ha plass til en rullestol med følgende 
egenskaper:

Dersom stasjonene har ombordstigningshjelpemidler, skal disse kunne tilpasses en rullestol med de 
egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Det skal ikke være noe hinder i det tildelte rommet mellom kjøretøyets gulv og tak, med unntak av 
en bagasjehylle under taket, en horisontal håndlist festet til kjøretøyets vegg eller tak, eller et bord i 
samsvar med kravene i nr. 4.2.2.10.

Den minste avstanden i planet i lengderetningen mellom rullestolplassen og en overflate 2 foran denne 
plassen skal være i samsvar med figur 5. Overflate 1 kan være et klappsete eller en skillevegg.

FIGUR 5

Dersom overflate 2 er den fremre kanten av seteputen på et passasjersete når setene er vendt mot 
hverandre, og dersom dette setet kan benyttes av en passasjer, skal avstanden ikke være mindre enn 
300 mm.

Dersom overflate 2 er ryggen til et passasjersete når setene vender samme vei, eller en skillevegg eller 
et lukket klappsete foran en rullestolplass, skal avstanden ikke være mindre enn 200 mm.

FIGUR 6

Klappseter kan monteres på rullestolplassen, men de skal i oppslått stilling ikke ha innvirkning på 
dimensjonskravene som stilles til rullestolplassen.
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En støtte eller en annen passende innretning som er 700 mm bred (som vist i figur 6), skal være 
montert i den ene enden av rullestolplassen. Høyden på støtten eller innretningen skal kunne hindre at 
en rullestol som er plassert med ryggen mot støtten eller innretningen, tipper bakover.

Minst ett sete, enten ved siden av eller med fronten vendt mot rullestolplassen, skal være tilgjengelig 
for en ledsager som reiser sammen med rullestolbrukeren. Dette setet skal være like komfortabelt som 
andre seter, og kan også være plassert på motsatt side av den frie passasjen.

Rullestolplassen skal være utstyrt med en alarmenhet som i en faresituasjon skal gjøre det mulig for en 
rullestolbruker å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Alarmenheten skal være plassert 
innen rekkevidde for en person som sitter i en referanserullestol.

Når alarmenheten er aktivert, skal den avgi et lys- og lydsignal som viser at alarmsystemet fungerer.

Alarmenheten skal ikke være plassert inne i et trangt hulrom eller beskyttes av andre former for 
skjerming som hindrer direkte betjening med håndflaten.

Alarmenheten skal være plassert innen behagelig rekkevidde for den personen som bruker rullestolen, 
og helst i en avstand som er mindre enn største tillatte avstand.

Setets referansepunkt

(480 mm +/- 20 mm over gulvet og 350 mm +/- 20 mm foran støtten)

FIGUR 7

Et skilt som oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.4, skal plasseres rett ved siden av eller på 
rullestolplassen for å angi at plassen er en rullestolplass.

4.2.2.4. Dører

4.2.2.4.1.  Allment

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 
kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Betjeningsinnretninger for dører, det være seg manuelt betjente eller trykknapper, skal stå i kontrast 
til overflaten de er montert på.

Dersom dørene betjenes med trykknapper eller andre fjernbetjeningsinnretninger, skal hver trykknapp 
eller innretning kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton.

Dersom trykknappene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste knappen 
alltid være til åpning.
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4.2.2.4.2.  Utvendige dører

4.2.2.4.2.1. Krav til delsystemet

Utvendige passasjerdører, både automatiske og halvautomatiske, skal være utstyrt med innretninger 
som registrerer om en passasjer befinner seg i døråpningen når døren lukkes; dersom det befinner seg 
en passasjer i døråpningen, skal lukkingen av døren automatisk stanse, og døren skal forbli åpen i et 
begrenset tidsrom.

Alle utvendige passasjerdører skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm når de er åpne.

Utvendige dører skal være malt eller merket på utsiden på en slik måte at de står i kontrast til resten 
av vognkassens side.

Dører som er beregnet for påstigning med rullestol, skal være de dørene som er nærmest de angitte 
rullestolplassene.

Den døren som skal brukes til påstigning med rullestol, skal være tydelig merket med et skilt i samsvar 
med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Inne i kjøretøyet skal de utvendige dørenes plassering være klart merket ved at gulvet i området rundt 
døråpningen står i kontrast til gulvet i resten av kjøretøyet.

Når en dør er klar til å åpnes, skal det gis et signal som tydelig kan høres av personer som befinner seg 
i eller utenfor toget. Dette varselsignalet skal lyde i minst fem sekunder, med mindre døren aktiveres, 
og i så fall kan signalet opphøre etter tre sekunder. Dette kravet gjelder ikke for eksterne lydsignaler 
på høyhastighetstog i klasse 1 og 2.

Når en dør åpnes automatisk eller fjernbetjenes av lokomotivføreren eller annet togpersonale, skal 
varselsignalet lyde i minst tre sekunder fra det øyeblikk døren begynner å åpne seg.

Når en dør som lukkes enten automatisk eller med fjernbetjening, er i ferd med å bli aktivert, skal det 
gis et lydsignal til personer som befinner seg i eller utenfor toget. Signalet skal lyde i minst to sekunder 
før døren begynner å lukkes, og det skal ha en annen tone enn det signalet som brukes når dørene 
åpnes. Signalet skal fortsette å lyde mens dørene lukkes.

Lydkilden til varselsignalene for åpning og lukking av dørene skal befinne seg i nærheten av 
betjeningsinnretningen, eller, dersom en slik betjeningsinnretning ikke finnes, i nærheten av 
døråpningen.

Lydsignaler for passasjerdører — Dør klar til å åpnes

— Egenskap

— En kontinuerlig eller langsomt pulserende flerklangtone (inntil to ganger per sekund) 
bestående av en kombinasjon av to toner

— Frekvenser

— 3000 Hz +/- 500 Hz

og:

— 1750 Hz +/- 500 Hz

— Lydtrykknivå

70 dB LAeq, T
+/- 2 målt midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet. (T = signalets totale 

varighet)

Lydsignaler for passasjerdører — Varsel om lukking av døren

— Egenskap

— En raskt pulserende tone (6-10 ganger per sekund)

— Frekvens

— 1900 Hz +/- 500 Hz
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— Lydtrykknivå

70 dB LAeq, T
+/- 2 målt utenfor kjøretøyet, 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over 

perrongnivået. Innvendig måling: samme som for signalet for åpning av døren. (T = signalets 
totale varighet)

Dørene skal aktiveres av togpersonalet eller være halvautomatiske (dvs. ved at passasjeren bruker en 
trykknapp).

Dørens betjeningsinnretning skal befinne seg enten ved siden av eller på dørbladet.

Midtpunktet for betjeningsinnretningene for utvendige dører, som kan betjenes fra perrongen, skal 
for alle perronger der toget stanser, befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm målt vertikalt over 
perrongen. Midtpunktet for de innvendige dørbetjeningsinnretningene for den utvendige døren skal 
befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå.

4.2.2.4.2.2. Krav til samtrafikkomponentene

Dersom dørene betjenes med trykknapper, skal det på eller rundt hver trykknapp være en visuell 
markering som angir om døren er klar til bruk, og trykknappene skal kunne betjenes med en kraft 
på høyst 15 newton. Dersom lukkingen av dørene fjernaktiveres av togpersonalet, skal den visuelle 
markeringen opphøre minst to sekunder før døren lukkes.

Slike trykknapper skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), og i tillegg 
skal funksjonen angis.

4.2.2.4.3.  Innvendige dører

4.2.2.4.3.1. Krav til delsystemet

Innvendige automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at 
passasjerene blir stengt inne når dørene betjenes.

Dersom det er montert innvendige dører, skal de oppfylle kravene i dette nummer.

Døråpninger som er tilpasset rullestolbrukere, skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm.

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 
kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuelt betjent dør, skal være høyst 60 newton.

Midtpunktet for betjeningsinnretningene for innvendige dører skal befinne seg minst 800 mm og høyst 
1 200 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå.

Automatiske dører mellom kjøretøyene og forbindelsesdører som følger etter hverandre, skal åpnes 
enten synkront som et par, eller den andre døren skal automatisk oppdage personen som kommer mot 
den, og åpnes.

Dersom mer enn 75 % av en dørs overflate er laget av gjennomsiktig materiale, skal den merkes med 
minst to klart synlige bånd bestående av tegn, logoer, emblemer eller pyntefigurer. De skal plasseres 
i en høyde på mellom 1 500 mm og 2 000 mm for det øvre båndet, og i en høyde på mellom 850 mm 
og 1 000 mm for det nedre båndet og stå i kontrast til bakgrunnen over hele dørens bredde. Båndene 
skal være minst 100 mm høye.

4.2.2.4.3.2. Krav til samtrafikkomponentene

Dersom dørene betjenes med trykknapper, skal hver trykknapp (eller knappens innfatning) være 
opplyst når døren er klar til bruk, og trykknappene skal kunne betjenes med en kraft på høyst 15 
newton.

Betjeningsinnretningens midtpunkt skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm over gulvet.

Slike betjeningsinnretninger skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), 
og i tillegg skal funksjonen angis.
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4.2.2.5.  Belysning

Kjøretøyets stigtrinn skal være opplyst av et lys som er plassert inne i eller rett ved siden av trinnet, og 
som har en lysstyrke på minst 75 lux, målt over 80 % av trinnets bredde.

4.2.2.6. Toaletter

4.2.2.6.1. Allment

Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et universaltoalett som oppfyller kravene til både standard- og 
universaltoaletter, være tilgjengelig fra rullestolplassen.

4.2.2.6.2.  Standardtoalett (krav til samtrafikkomponenter)

Et standardtoalett er ikke utformet for å være tilgjengelig for rullestolbrukere.

Den anvendbare dørbredden skal være minst 500 mm.

Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av 
toalettet skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm over gulvet.

Når døren låses, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal.

Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne i toalettrommet (unntatt for stellebord for 
spedbarn) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Alle betjeningsinnretninger, herunder spylingssystemer, skal ha en farge og/eller fargetone som står i 
kontrast til den omgivende overflaten, og skal kunne gjenkjennes ved berøring.

Det skal ved hjelp av piktogrammer og taktil informasjon gis klar og presis informasjon om hvordan 
den enkelte betjeningsinnretning skal brukes.

En fast, vertikal og/eller horisontal håndlist skal være plassert ved siden av toalettskålen og 
vaskeservanten.

Håndlistene skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 30-40 mm og en fri 
minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater. Dersom en håndlist er buet, skal radien 
til kurvens innside være minst 50 mm.

Fargen og/eller fargetonen på toalettsetet og toalettlokket, og på eventuelle håndlister, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen.

4.2.2.6.3.  Universaltoalett

Et universaltoalett er utformet for å kunne brukes av alle passasjerer, herunder alle kategorier av 
bevegelseshemmede.

4.2.2.6.3.1. Krav til samtrafikkomponenter (universaltoalett)

Inngangsdøren til toalettet skal ha en fri anvendbar bredde på minst 800 mm.

På utsiden skal døren være merket med et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av 
toalettet skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm over gulvet.
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Når døren låses, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal.

Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne i toalettrommet (unntatt for stellebord for 
spedbarn) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Toalettrommet skal være stort nok til at en rullestol som definert i vedlegg M, kan manøvreres slik at 
den kommer tett inntil toalettsetet (se figur 8a).

 Tilgang fra siden Diagonal tilgang

FIGUR 8a

Foran toalettsetet skal det være et åpent rom med en lengde på minst 700 mm som vist i figur 8b.

FIGUR 8b

En horisontal håndlist som oppfyller dimensjonskravene i avsnittet ovenfor, skal være plassert på hver 
side av toalettsetet. På den siden som er tilgjengelig for rullestolen, skal håndlisten være hengslet på 
en slik måte at rullestolbrukeren uhindret kan bevege seg mellom rullestolen og toalettsetet (se figur 
9 og 10).

FIGUR 9
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FIGUR 10

Overflaten av toalettsetet skal når det er senket, befinne seg 450-500 mm over gulvet.

Alle innretninger (vaskeservant, såpedispenser, speil, vannkran og håndtørrer) skal være lett 
tilgjengelige for en person i rullestol.

Toalettavlukket skal være utstyrt med minst to alarmenheter som i en faresituasjon skal gjøre det 
mulig for en bevegelseshemmet å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Den ene 
alarmenheten skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til 
toppen av betjeningsinnretningen. Den andre alarmenheten skal være plassert minst 800 mm og høyst 
1 200 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av betjeningsinnretningen.

Den nedre alarmenheten skal være plassert slik at betjeningsinnretningen kan nås av en person som 
ligger på gulvet. De to alarmenhetene skal plasseres på ulike vertikale overflater i avlukket, slik at de 
kan nås fra en rekke ulike steder.

Alarminnretningen skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på toalettet og skal ha en 
annen farge enn de andre betjeningsinnretningene.

Et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 skal være plassert rett ved siden av hver 
alarmenhet. Skiltet skal gi en beskrivelse av funksjonen og hvilke handlinger som kreves, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen, og skal gi klar visuell og taktil informasjon.

Når alarmsystemet er i bruk, skal dette angis ved et visuelt og hørbart signal inne i toalettet.

4.2.2.6.3.2. Krav til samtrafikkomponenter (spedbarnstell)

Dersom det ikke finnes egne innretninger for stell av spedbarn, skal det monteres en innretning for 
bleieskift inne på universaltoalettet. I nedslått stilling skal stellebordet være mellom 800 mm og 
1 000 mm over gulvnivå. Det skal være minst 500 mm bredt og 700 mm langt.

Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et uhell, ikke ha skarpe kanter og 
kunne tåle en vekt på minst 80 kg.

Dersom stellebordet stikker ut i det tilgjengelige bevegelsesrommet i toalettet, skal det kunne slås 
sammen ved bruk av en kraft på høyst 25 newton.

4.2.2.7. Frie passasjer

Bredden på den frie passasjen gjennom kjøretøyet, regnet fra kjøretøyets inngang, skal være minst 
450 mm fra gulvet opp til en høyde på 1 000 mm og 550 mm fra en høyde på 1 000 mm opp til en 
høyde på 1 950 mm.

Bredden på den frie passasjen mellom kjøretøyer som er knyttet sammen i et enkelt togsett, skal være 
minst 550 mm, målt på et rett og jevnt spor.
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Atkomst til og fra rullestolplasser og områder og dører som er tilgjengelige for rullestoler, skal alle 
steder ha en fri passasje som er minst 800 mm bred opp til en minstehøyde på 1 450 mm. Den frie 
passasjen skal være utformet slik at det er mulig å bevege seg uhindret med referanserullestolen som 
beskrevet i vedlegg M.

Ved siden av rullestolplassen skal det være en snuplass med en diameter på minst 1 500 mm som den 
funksjonshemmede i referanserullestolen kan bruke til å snu rullestolen. Rullestolplassen kan være en 
del av snuplassen.

4.2.2.8. Kundeinformasjon

4.2.2.8.1.  Allment

Alle opplysninger skal være ensartede og i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Alle opplysninger skal være i samsvar med det generelle lede- og informasjonssystemet, særlig med 
hensyn til farger og kontraster på tog, perronger og innganger.

Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold i den tiden kjøretøyet eller stasjonen er i 
drift.

Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Underlengdene i skrifttypen Roman skal være lett gjenkjennelige og ha en størrelse på minst 20 % av 
de store bokstavene.

Komprimerte overlengder og underlengder skal ikke benyttes.

Opplysninger (både hørbare og visuelle) skal kunne gis på mer enn ett språk. (Jernbaneforetaket er 
ansvarlig for å bestemme hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for 
hver enkelt togtjeneste.)

Følgende opplysninger skal gis:

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle av en nødsituasjon.

— Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

— Opplysninger om togets rute.

— Opplysninger om hvor ulike innretninger om bord befinner seg.

4.2.2.8.2.  Informasjon (skilter, piktogrammer, induksjonssløyfer og nødanropsinnretninger)

4.2.2.8.2.1. Krav til delsystemet

Alle sikkerhetsskilter, varselskilter, påbudsskilter og forbudsskilter skal inneholde piktogrammer og 
være utformet i henhold til ISO 3864-1.

Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer 
være plassert ved siden av hverandre på samme sted.

Taktile opplysningsskilter skal finnes på:

— toaletter, til opplysninger om funksjon og nødanrop der det er aktuelt, 

— tog, for knapper til åpning og lukking av dører samt nødanrop.

Rute- og informasjonssystemer skal ikke inneholde reklame.

Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer for bevegelseshemmede personer skal 
benyttes:

— symbol for rullestol i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4,

— retningsangivelse til rullestoltilpassede tjenester og funksjoner,
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— på utsiden av toget, angivelse av hvor dørene som er tilgjengelige for rullestoler, er plassert,

— angivelse av rullestolplassen inne i toget,

— angivelse av universaltoalettene.

Symbolene kan kombineres med andre symboler (f.eks. heis, toalett, osv.).

4.2.2.8.2.2. Krav til samtrafikkomponentene

På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som oppfyller kravene i 
vedlegg N avsnitt N.3 og N.5.

Dersom det finnes et oppbevaringssted for tung bagasje og stort gods, skal dette angis med et grafisk 
symbol.

Dersom det er muligheter for å ringe etter hjelp eller be om opplysninger, skal dette angis med et skilt 
som oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.6,

og som inneholder

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom det finnes en nødanropsinnretning, skal den oppfylle kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 
og være utstyrt med:

— visuelle og taktile symboler,

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom universaltoaletter og toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede håndlister, 
skal det finnes et grafisk symbol som viser håndlisten i både hevet og senket stilling.

4.2.2.8.3. Informasjon (rutebeskrivelse og setereservasjon)

Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises utenpå toget på togets perrongside ved siden av 
minst én inngangsdør for passasjerer på minst annethvert kjøretøy i toget.

Dersom togene trafikkerer et system der det gis dynamisk visuell informasjon på stasjonsperrongene 
innenfor en avstand på høyst 50 meter, og det også opplyses om bestemmelsessted eller rute foran på 
toget, er det ikke obligatorisk å gi opplysninger på siden av hvert kjøretøy.

Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises inni hvert kjøretøy.

Opplysninger om togets neste stopp skal vises på en slik måte at den kan leses fra minst 51 % av 
passasjersetene i hvert kjøretøy. Opplysningene skal vises i minst to minutter før ankomst på den 
aktuelle stasjonen. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til 
planlagt reisetid, skal neste stasjon angis umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon.

Kravet om at opplysningene om bestemmelsesstedet og «neste stopp» skal kunne ses fra 51 % av 
passasjersetene, gjelder ikke dersom toget helt eller delvis er delt inn i kupeer med høyst åtte seter, med 
inngang fra en korridor. Opplysningene skal imidlertid kunne ses av en person som står i korridoren 
utenfor kupeen, og av en person som benytter en rullestolplass.

Nærmere opplysninger om ruten eller jernbanenettet toget kjører på, skal være tilgjengelig 
(jernbaneforetaket bestemmer hvordan disse opplysningene skal gis).

Opplysningene om neste stopp kan vises i samme skjermvindu som det som brukes til å angi endelig 
bestemmelsessted. Så snart toget har stanset, skal imidlertid skjermvinduet på nytt angi endelig 
bestemmelsessted.

Systemet skal kunne gi meldinger på flere språk. (Jernbaneforetaket er ansvarlig for å bestemme 
hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for hver enkelt togtjeneste.)
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Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller 
villedende opplysninger.

Dersom kjøretøyet har reserverte seter, skal nummeret eller bokstaven for kjøretøyet (slik det benyttes 
i reservasjonssystemet) angis med tegn som er minst 70 mm høye på eller ved siden av hver dør.

Dersom setene er merket med nummer eller bokstaver, skal setenummeret eller -bokstaven angis på 
eller ved siden av hvert sete med tegn som er minst 12 mm høye. Slike numre og bokstaver skal stå i 
kontrast til bakgrunnen.

Toget skal være utstyrt med et høyttaleranlegg som lokomotivføreren eller annet togpersonale med 
særlig ansvar for passasjerene, skal bruke til rutinemessige kunngjøringer eller nødkunngjøringer.

Systemet kan være manuelt, automatisk eller forhåndsprogrammert. Dersom systemet er automatisk, 
skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller villedende opplysninger.

Systemet skal brukes til å kunngjøre togets bestemmelsessted og neste stopp, eller ved avgang alle 
stopp.

Systemet skal brukes til å kunngjøre neste stoppested minst to minutter før toget ankommer det 
aktuelle stoppestedet. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til 
planlagt reisetid, skal neste stasjon kunngjøres umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon.

Den muntlige informasjonen skal alle steder ha et RASTI-nivå på minst 0,5, i samsvar med IEC 
60268-16 del 16. Systemet skal oppfylle dette kravet for hvert sete og hver rullestolplass.

Systemet skal kunne gi meldinger på flere språk. (Jernbaneforetaket er ansvarlig for å bestemme 
hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for hver enkelt togtjeneste.)

Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller 
villedende opplysninger.

4.2.2.8.4.  Informasjon (krav til samtrafikkomponentene)

Hvert stasjonsnavn (som kan være forkortet) eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 
Dersom et rulleskjermvindu benyttes (enten horisontalt eller vertikalt), skal hvert hele ord vises i 
minst to sekunder, og den horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet. 
Skrifttypen Sans Serif, i både små og store bokstaver, skal benyttes til all skriftlig informasjon (dvs. 
ikke bare store bokstaver).

Store bokstaver og tall som brukes i utvendige skjermvinduer foran på toget, skal ha en høyde på minst 
70 mm, og i skjermvinduer på togets ytterside samt inne i toget skal de ha en høyde på minst 35 mm.

Inne i togene skal skriftstørrelsen være minst 35 mm ved en leseavstand på mer enn 5 000 mm.

En tegnstørrelse på 35 mm skal anses som lesbar i en synsavstand på inntil 10 000 mm.

4.2.2.9. Høydeforskjeller

Innvendige trinn (til forskjell fra trinn for av- og påstigning) skal ha en høyde på høyst 200 mm og 
en dybde på minst 280 mm, målt på trappens midtakse. Det første og siste trinnet skal merkes med et 
kontrastbånd med en dybde på 45-50 mm i trinnenes fulle bredde på både forsiden og oversiden av 
trinnenes forkant. For toetasjes tog kan denne verdien reduseres til 270 mm for de trappene som fører 
til den øvre etasjen.

Ingen trinn er tillatt mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en 
universalsovekupé og universaltoalettet, unntatt en dørterskel med en høyde på høyst 15 mm.
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For ramper inne i toget skal største helling ikke overstige følgende verdier:

Rampens lengde Største helling (i grader) Største helling ( %)

> 1 000 mm 4,47 8

600-1000 mm 8,5 15

Mindre enn 600 mm 10,2 18

Merk: Disse hellingene skal måles når kjøretøyet står stille på et rett og jevnt spor.

4.2.2.10.  Håndlister

Alle håndlister som er montert i et kjøretøy, skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 
30-40 mm og en fri minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater. Dersom en håndlist 
er buet, skal radien til kurvens innside være minst 50 mm.

Alle håndlister skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Dører med mer enn to inngangstrinn skal ha håndlister på begge sider av døråpningen, montert 
innvendig så nært kjøretøyets yttervegg som praktisk mulig. Avhengig av hvilke perronghøyder det 
rullende materiellet er beregnet for, skal håndlistene være montert i en høyde på mellom 800 mm og 
900 mm over det første anvendbare trinnet ved ombordstigning i toget og være parallelle med trinnets 
forkant.

Det skal også finnes en vertikalt håndlist til bruk ved av- og påstigning. Dører med inntil to 
inngangstrinn skal ha vertikale håndlister på begge sider av døråpningen, montert innvendig så nært 
kjøretøyets yttervegg som praktisk mulig. De skal nå fra 700-1200 mm over terskelen til det første 
trinnet.

Dersom en gangbro mellom kjøretøyer beregnet på bruk av passasjerer, har en fri passasje på mindre 
enn 1 000 mm og en lengde på mer enn 2 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i eller 
ved siden av gangbroen. Dersom gangbroens frie passasj er på minst 1 000 mm, skal det være montert 
håndlister eller håndtak i gangbroen.

4.2.2.11.  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

Når et tog er utstyrt med soveplasser for passasjerer, skal toget ha et kjøretøy med minst én soveplass 
som er tilgjengelig med rullestol, der det er plass til en rullestol med de spesifikasjonene som er angitt 
i vedlegg M.

Dersom toget har mer enn ett kjøretøy med soveplasser for passasjerer, skal toget ha minst to 
soveplasser som er tilgjengelige med rullestol.

Dersom et jernbanekjøretøy har en soveplass som er tilgjengelig med rullestol, skal den aktuelle døren 
i kjøretøyet på utsiden være merket i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Soveplassen skal være utstyrt med minst to alarmenheter som i en faresituasjon skal gjøre det mulig 
for en rullestolbruker å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Den ene alarmenheten 
skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av 
betjeningsinnretningen. Den andre alarmenheten skal være plassert minst 600 mm og høyst 800 mm 
over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av betjeningsinnretningen.

Den nedre alarmenheten skal være plassert slik at betjeningsinnretningen enkelt kan nås av en person 
som ligger på gulvet. De to alarmenhetene skal plasseres på ulike vertikale overflater på soveplassen. 
Alarminnretningene skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på soveplassen og skal 
ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene.

Et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 skal være plassert rett ved siden av hver 
alarmenhet. Skiltet skal gi en beskrivelse av funksjonen og hvilke handlinger som kreves, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen, og skal gi klar visuell og taktil informasjon.

En synlig og hørbar angivelse av at alarminnretningen er aktivert, skal gis inne i sovekupeen.
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4.2.2.12.  Plassering av trinn for av- og påstigning

4.2.2.12.1.  Allmenne krav

Det skal påvises at punktet midt på trinnforkanten(1) til hver inngangsdør på begge sider av et kjøretøy 
som står sentralt på skinnene i driftsklar stand, med nye hjul, men uten passasjerer, befinner seg 
innenfor flaten «trinnplassering» i figur 11 nedenfor, og oppfyller alle kravene angitt nedenfor.

Kjøretøyets stigtrinn skal være konstruert slik at de oppfyller kravene nedenfor, avhengig av hvilken 
perrongtype det rullende materiellet er beregnet å stanse ved under normal drift. Slutten av gulvet ved 
inngangsdøren skal anses som et trinn.

Trinnene skal være konstruert slik at kjøretøyets største lasteprofil oppfyller kravene i vedlegg C i 
TSI-en for godsvogner.

Krav a) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på under 
550 mm under normal drift:

Det laveste trinnet (første nivå) skal befinne seg på den nedre grensen for kjøretøyets lasteprofil i 
henhold til de gjeldende kravene til dette kjøretøyet i vedlegg C til TSI-en for godsvogner.

Den horisontale plasseringen av det laveste trinnet (første nivå) skal befinne seg på den ytre grensen 
for kjøretøyets lasteprofil i henhold til de gjeldende kravene til dette kjøretøyet i vedlegg C til TSI-en 
for godsvogner.

Krav b) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på 
550 mm under normal drift:

Et trinn skal oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier når kjøretøyet er stanset i nominell 
posisjon:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160

Krav c) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på 760 
mm under normal drift:

Et trinn skal oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier når kjøretøyet er stanset i nominell 
posisjon:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160

Krav d) til alt rullende materiell som under normal drift er beregnet å stanse ved både perronger 
med en høyde på 760 mm og perronger med en høyde på 550 mm eller lavere, og som har to 
eller flere stigtrinn:

I tillegg til de relevante kravene ovenfor skal et trinn oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier 
når kjøretøyet er stanset i nominell posisjon, basert på en nominell perronghøyde på 760 mm.

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 380 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 470 230 160

(1) De vanlige reglene for lasteprofil skal også gjelde for trinnet. Dette utelukker derfor plassering av døren på visse områder av 
kjøretøyet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/920 22.10.2015

FIGUR 11

4.2.2.12.2. Trinn for av- og påstigning

Alle trinn for av- og påstigning skal være sklisikre og ha en faktisk fri bredde som er like stor som 
bredden på døråpningen.

Innvendige trinn for påstigning utenfra skal ha en høyde på minst 200 mm og en dybde på minst 
240 mm mellom trinnets vertikale kanter. Alle trinn skal ha samme stighøyde. Det første og siste 
trinnet skal merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45-50 mm i trinnenes fulle bredde på både 
forsiden og oversiden av trinnenes forkant.

Høyden på hvert trinn kan økes til høyst 230 mm dersom det kan dokumenteres at dette fører til at 
det kreves ett trinn mindre. (Dersom for eksempel en vertikal avstand på 460 mm skal passeres, kan 
det dokumenteres at bruk av trinn med en høyde på inntil 230 mm reduserer antall trinn som kreves, 
fra tre til to).

Et utvendig stigtrinn, enten fast eller bevegelig, skal ha en høyde på høyst 230 mm mellom trinnene 
og en dybde på minst 150 mm. Dersom det er montert et stigbrett, og stigbrettet er en forlengelse av en 
dørterskel på utsiden av kjøretøyet, og dersom det ikke er noen høydeforskjell mellom stigbrettet og 
gulvet i kjøretøyet, skal dette ikke anses som et trinn i henhold til denne spesifikasjonen. En ubetydelig 
høydeforskjell på høyst 60 mm mellom gulvoverflaten i forgangen og gulvoverflaten på utsiden av 
kjøretøyet, er også tillatt og skal ikke anses som et trinn når høydeforskjellen brukes til å lede og 
lukke døren.

Tilgang til forgangen i kjøretøyet skal oppnås med høyst fire trinn, hvorav ett kan være utvendig.

4.2.2.12.3.  Ombordstigningshjelpemidler

4.2.2.12.3.1. Allment

Ombordstigningshjelpemidlene skal oppfylle kravene i følgende tabell:

Bruk av ombordstignings-
hjelpemiddelet

Ikke tilgjengelig for 
rullestolbrukere

Tilgjengelig for både 
rullestolbrukere og andre 

brukere

Tilgjengelig bare for 
rullestolbrukere

Kategori av 
ombordstignings-
hjelpemiddel*

Bevegelig trinn Rampe Heis

Andre innretninger Overgangsplater Andre innretninger

Andre innretninger

Allmenne krav i 
henhold til:

kategori A kategori A kategori B

kategori B

4.2.2.12.3.2. Tilgjengelighet av ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere

Når en rullestoltilpasset dør på et tog er beregnet på å åpnes i normal drift ved en perrong på en stasjon 
med hinderfrie atkomstveier i samsvar med 4.1.2.3.1, skal det finnes et ombordstigningshjelpemiddel 
til bruk mellom døren og perrongen slik at en passasjer i en rullestol kan stige av eller på, med mindre 
det kan dokumenteres at åpningen mellom kanten av den nevnte dørens dørterskel og perrongkanten 
er høyst 75 mm målt horisontalt og høyst 50 mm målt vertikalt.
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Plasseringen av kanten til de perrongene som ombordstigningshjelpemidler for det rullende materiellet 
er forenlige med i samsvar med forrige ledd, skal angis i egenskapene til det rullende materiellet.

Dersom avstanden mellom stasjoner med perronger som det rullende materiellet skal bruke, ikke 
overstiger 30 km på samme strekning, og perrongene er utstyrt med ombordstigningshjelpemidler for 
rullestolbrukere, kreves det ikke at det rullende materiellet medbringer slike hjelpemidler.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
og jernbaneforetaket skal inngå avtale om forvaltningen av ombordstigningshjelpemiddelet i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser, med sikte på å 
fastslå hvilken part som er ansvarlig for å klargjøre eventuelt nødvendig ombordstigningshjelpemiddel. 
Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at den 
ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest praktiske løsningen.

I slike avtaler skal følgende fastsettes:

— for hvilke stasjonsperronger infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet, og det rullende materiellet det skal brukes på,

— for hvilke stasjonsperronger jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet, og 
det rullende materiellet det skal brukes på,

— det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet for, 
og den stasjonsperrongen der det skal brukes,

— de særlige reglene for stans av tog for å oppfylle kravene i avsnitt 4.1.2.19 (område for 
ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere).

Jernbaneforetaket skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i henhold til 
slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

Infrastrukturforvaltningen skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i 
henhold til slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

I punktene ovenfor er den stasjonsforvalteren som er ansvarlig for driften av perrongene, å anse som 
infrastrukturforvaltning i henhold til artikkel 3 i direktiv 91/440/EF: definisjon av infrastruktur, og i 
henhold til forordning 2598/70/EF.

4.2.2.12.3.3. Allmenne krav kategori A

Krav	til	samtrafikkomponentene

Innretningen skal kunne motstå en konsentrert, nedoverrettet, vertikal last på 2 kN som virker på en 
flate på 100 mm x 200 mm hvor som helst på den frittliggende trinnoverflaten, uten å forårsake varige 
deformasjoner.

Innretningen skal kunne motstå en fordelt, nedoverrettet, vertikal last på 4 kN per meter trinnlengde på 
den frittliggende overflaten uten å forårsake betydelige, varige deformasjoner.

En egnet mekanisme skal installeres for å sikre at innretningen er stabil i både klargjort og fastgjort 
stilling.

Innretningens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde som er like stor som bredden 
på døråpningen.

Innretningen skal være utstyrt med en mekanisme som gjør at bevegelsen til det nevnte trinnet stanses, 
dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person når trinnet beveger seg.

Den største kraften som utøves av innretningen, skal oppfylle følgende krav:

Den største kraften som utøves av innretningen i åpningsretningen, skal ikke være større enn 300 N 
når innretningen treffer et hinder.

Dersom passasjerene forventes å stå på en vertikalt bevegelig innretning inne i kjøretøyet, skal trinnet 
ikke bevege seg med en vertikal kraft på over 150 N påført på et område på 80 mm i diameter på et 
hvilket som helst sted på trinnoverflaten.
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Innretningen skal være utstyrt med en nødmekanisme for klargjøring og fastgjøring dersom strømmen 
til trinnet brytes.

4.2.2.12.3.4. Allmenne krav - kategori B

Krav	til	samtrafikkomponentene

Dersom det befinner seg ombordstigningshjelpemidler på stasjonene, skal disse kunne brukes sammen 
med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Innretningens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm, unntatt for 
heiser, der en tillatt fri bredde på 720 mm er tillatt. Dersom plattformen har en bredde på mindre enn 
900 m, skal den ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer 
e.l. sklir av.

Innretningen skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på rampen, over et område på 660 mm 
x 660 mm.

4.2.2.12.3.5. Særlige krav til bevegelige trinn

Et bevegelig trinn er en helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet, og som aktiveres når 
døren åpnes og lukkes.

Det er tillatt å benytte bevegelige trinn, forutsatt at de oppfyller kravene med hensyn til det rullende 
materiellets konstruksjonsprofil i henhold til vedlegg C til TSI-en for godsvogner.

Dersom det bevegelige trinnet strekker seg ut over den tillatte grensen for lasteprofilen, skal toget stå 
stille når trinnet slås ut.

Trinnet skal være fullt utslått før døråpningen er slik at det er mulig for passasjerene å passere trinnet; 
motsatt skal trinnet ikke trekkes inn før døråpningen ikke lenger gjør det mulig for bevegelseshemmede 
passasjerer å passere trinnet.

4.2.2.12.3.6. Særlige krav til bærbare ramper

Krav	til	samtrafikkomponentene

Når personalet betjener innretningen manuelt, skal den være konstruert med tanke på sikkerhet, og 
bruken av den skal kreve minst mulig krefter.

Dersom ombordstigningsinnretningen drives med strøm, skal den ha en nødmekanisme som gjør at 
den kan betjenes manuelt ved strømbrudd. En slik mekanisme skal kunne betjenes på en måte som 
ikke innebærer fare, verken for personen som befinner seg på innretningen, eller for operatøren.

En atkomstrampe skal enten settes opp manuelt av personalet, uavhengig av om den lagres på  
perrongen eller om bord, eller betjenes halvautomatisk på mekanisk måte av personalet eller av 
passasjeren.

Rampens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm.

Rampene skal ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. 
sklir av.

Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal 
ha nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen.

Når rampen brukes til ombordstigning eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke 
forskyver seg under av- eller påstigning.

Det skal finnes et sikkert oppbevaringsrom som sikrer at de fastgjorte rampene, herunder bærbare 
ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for 
passasjerene i tilfelle av en plutselig stopp.

Rampen skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %). Den høyeste verdien kan bety at passasjeren 
trenger hjelp.

Krav til delsystemet

Det skal finnes et sikkert oppbevaringsrom som sikrer at de fastgjorte rampene, herunder bærbare 
ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for 
passasjerene i tilfelle av en plutselig stopp.



22.10.2015 Nr. 64/923EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.2.2.12.3.7. Særlige krav til halvautomatiske ramper

Krav	til	samtrafikkomponentene

En halvautomatisk rampe skal være utstyrt med en innretning som gjør at bevegelsen til det nevnte 
trinnet stanses dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person mens trinnet 
beveger seg.

En rampe skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %). Den høyeste verdien kan bety at passasjeren 
trenger hjelp.

Krav til delsystemet

En betjeningsinnretning skal sikre at kjøretøyet ikke kan bevege seg når en halvautomatisk rampe 
ikke er fastgjort.

4.2.2.12.3.8. Særlige krav til overgangsplater

Krav	til	samtrafikkomponentene

En overgangsplate er en helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet, og som aktiveres når 
døren åpnes og lukkes. Den blir værende i horisontal stilling uten støtte på perrongen.

4.2.2.12.3.9. Særlige krav til ombordmonterte heiser

Krav	til	samtrafikkomponentene

En ombordmontert heis er en innretning som er integrert i kjøretøyets dør, og som skal klargjøres av 
togpersonalet. Systemet skal kunne utjevne den største høydeforskjellen mellom gulvet i kjøretøyet 
og perrongen der det brukes.

Dersom en ombordmontert heis benyttes, skal den oppfylle følgende krav:

Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, 
heve og fastgjøre heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å 
betjene heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk.

I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen 
til bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og fastgjøre den tomme heisen.

Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves 
og senkes, og hastigheten skal ikke overstige 300 mm per sekund når heisen klargjøres og fastgjøres 
(unntatt dersom heisen klargjøres og fastgjøres manuelt). Heisplattformens største horisontale og 
vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal være 0,3 g.

Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller 
av plattformen under bruk.

En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten 
som er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling.

Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med 
en barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres 
inn i eller ut av gangen.

Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på 
bakkenivå, skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører 
over den eller presser den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette.

Heisen skal være slik at rullestolen kan vende både inn mot toget og ut mot perrongen.

Et sikkert fastgjøringssystem skal være installert for å sikre at den fastgjorte heisen ikke er i veien for 
passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene.

Når heisen er fastgjort, skal døren ha en anvendbar bredde på minst 800 mm.

Krav til delsystemet

Heisen skal være slik at kjøretøyet ikke kan bevege seg når heisen ikke er fastgjort.
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4.2.3.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

Da det for tiden ikke finnes TSI-er for jernbanesystemet for konvensjonelle tog med hensyn til rullende 
materiell for persontrafikk og infrastruktur, er dette området fortsatt et åpent punkt.

Det finnes ikke noe grensesnitt mot delsystemet «styring, kontroll og signal».

Grensesnittene mot delsystemet «drift» er beskrevet i nr. 4.1.4 «Driftsregler».

4.2.4.  Driftsregler

Følgende driftsregler er ikke en del av vurderingen av delsystemet «rullende materiell».

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering dersom det oppstår farlige situasjoner, bare 
relevante tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til delsystemet «rullende materiell» er å 
lette evakueringen av alle, herunder bevegelseshemmede personer.

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for delsystemet 
«rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som omfattes av denne 
TSI-en:

— Allment

Jernbaneforetaket skal ha en skriftlig strategi for å sikre at alle kategorier av bevegelseshemmede 
har tilgang til det rullende materiellet for persontrafikk i hele driftstiden i samsvar med 
de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med strategien til 
infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren (se nr. 4.2.4) etter hva som er relevant. 
Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, 
framgangsmåter og tilfredsstillende opplæring. Strategien for det rullende materiellet skal 
omfatte, men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende situasjoner:

— Tilgang til og reservasjon av prioriterte seter

Det foreligger to mulige situasjoner i forbindelse med seter som er klassifisert som  
prioriterte seter: i) uten reservasjon og ii) med reservasjon (se nr. 4.2.2.2.1). I tilfelle i) retter 
driftsreglene seg mot andre passasjerer (ved bruk av egnet skilting), som oppfordres til å 
sikre at bevegelseshemmede av alle kategorier som har rett til det, får benytte slike seter, og 
at prioriterte seter som eventuelt er i bruk av andre, avgis til bevegelseshemmede. I tilfelle ii) 
skal driftsreglene gjennomføres av jernbaneforetaket for å sikre at billettreservasjonssystemet 
tar hensyn til bevegelseshemmede personer. Slike regler vil sikre at prioriterte seter i utgangs-
punktet kan reserveres bare av bevegelseshemmede personer fram til et fastsatt tidspunkt før 
avreise. Det skal også være mulig for en person med førerhund å reservere to seter — ett til  
den bevegelseshemmede personen og ett til hunden. Etter det fastsatte tidspunktet vil de  
prioriterte setene bli gjort tilgjengelig for alle passasjerer, herunder bevegelseshemmede 
 personer.

— Transport av førerhunder

Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at en bevegelseshemmet person med førerhund ikke 
skal betale ekstra.

— Tilgang til og reservasjon av rullestolplasser

De ovennevnte reglene for tilgang til og reservasjon av prioriterte seter skal også gjelde for 
rullestolplasser (se nr. 4.2.2.3), bortsett fra at rullestolbrukere er den eneste kategorien av 
bevegelseshemmede som har prioritet til disse plassene. Driftsreglene skal dessuten sikre at 
ledsagere (ikke-bevegelseshemmede personer) i) uten reservasjon eller ii) med reservasjon 
kan sitte ved siden av eller med ansiktet vendt mot rullestolplassen. Nedfellbare seter gjør at 
rullestolplasser kan omgjøres til vanlige seter.

— Tilgang til og reservasjon av universalsovekupeer

De ovennevnte reglene for reservasjon av prioriterte seter skal også gjelde for universalsovekupeer 
(se nr. 4.2.2.3). Driftsreglene skal imidlertid hindre at universalsovekupeer benyttes uten 
reservasjon (dvs. at forhåndsbestilling alltid skal være nødvendig).

— Alarm på rullestolplassen (alarmsystem for rullestolbrukere)

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt dersom 
nødalarmen på rullestolplassen aktiveres (se nr. 4.2.2.3).
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— Togpersonalets aktivering av utvendige dører

Det skal iverksettes driftsregler for togpersonalets aktivering av utvendige dører for å ivareta 
sikkerheten til alle passasjerer, herunder bevegelseshemmede personer (se nr. 4.2.2.4.1).

— Togpersonale — Alarmsystem på universaltoaletter

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt når en 
passasjer, herunder en bevegelseshemmet, aktiverer nødalarmen på universaltoalettet (se nr. 
4.2.2.6.3).

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle av en nødsituasjon

Det skal iverksettes driftsregler med hensyn til overføring av hørbare sikkerhetsinstrukser til 
passasjerene i tilfelle av en nødsituasjon (se nr. 4.2.2.8.1). Disse reglene skal omfatte instruksenes 
art og overføringen av dem.

— Visuell informasjon — Kontroll med reklame

Det skal iverksettes driftsregler for å unngå at reklame fører til at passasjerene avledes fra den 
visuelle informasjonen (se nr. 4.2.2.8.2). Disse reglene skal gjelde reklamens relative plassering, 
størrelse og belysning.

— Automatiske informasjonssystemer — Manuell korrigering av feilaktige eller villedende 
opplysninger

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet kan kontrollere og korrigere feilaktige 
automatiske opplysninger (se nr. 4.2.2.8).

— Regler for kunngjøring av endelig bestemmelsessted og neste stopp

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at neste stopp annonseres senest to minutter før toget 
stanser (se nr. 4.2.2.8).

— Språk som skal benyttes til kunngjøringer om bord i togene

Kunngjøringer om bord kan være innspilt på forhånd eller være direkte. I begge tilfeller skal 
det iverksettes driftsregler for å begrunne valg av språk, idet det når det gjelder talespråk, tas 
behørig hensyn til nasjonalitetsprofilen til de passasjerene som typisk reiser på strekningen(e) (se 
nr. 4.2.2.8).

— Alarmsystemer i sovekupeer

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt når en 
passasjer, herunder en bevegelseshemmet, aktiverer nødalarmen i sovekupeen (se nr. 4.2.2.11).

— Regler for togsammensetning for å sikre at ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan 
brukes på perrongene

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen, slik at sikre 
driftsområder for ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan bestemmes på grunnlag av det 
stedet der toget stanser.

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler

Det skal iverksettes driftsregler for tog- og stasjonspersonalets betjening av 
ombordstigningshjelpemidlene. For manuelt betjente innretninger skal det finnes framgangs- 
måter som sikrer at det kreves minst mulig fysisk anstrengelse fra personalet. For elektriske 
innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer feilsikker drift i tilfelle strømbrudd. Det  
skal iverksettes en driftsregel for tog- eller stasjonspersonalets bruk av den bevegelige 
sikkerhetsbarrieren som rullestolheisene er utstyrt med.

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at tog- eller stasjonspersonalet på en sikker måte er i 
stand til å betjene ombordstigningsrampene med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking 
og fastgjøring.
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— Assistanse til rullestolbrukere

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at rullestolbrukere kan trenge 
assistanse til å stige av eller på toget, samt at det tilbyr slik hjelp om nødvendig.

Bevegelseshemmede personer kan være nødt til å bestille slik assistanse på forhånd for å sikre at 
opplært personale er tilgjengelig.

— Perrong — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal sammen bestemme 
det området på perrongen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og skal demonstrere 
at det egner seg. Dette området skal være forenlig med de eksisterende perrongene der toget 
forventes å stanse.

En følge av ovenstående er at punktet der toget stanser, i noen tilfeller må justeres for at dette 
kravet skal oppfylles.

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.1.2.19), 
slik at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 
driftsområder.

— Nødmetode for klargjøring av bevegelige trinn

Det skal iverksettes driftsregler for nødklargjøring eller nødfastgjøring av overgangsplaten i 
tilfelle av strømbrudd.

— Transport av barnevogner

Det skal iverksettes driftsregler for transport av barnevogner.

— Transport av bagasje

Det skal iverksettes driftsregler for transport av bagasje.

— Drift av kombinasjoner av rullende materiell der visse enheter oppfyller og visse enheter ikke 
oppfyller kravene i TSI‑en for bevegelseshemmede personer

Når et tog settes sammen av en blanding av rullende materiell der visse enheter oppfyller og visse 
enheter ikke oppfyller kravene, skal det innføres driftsmetoder for å sikre at toget har minst to 
rullestolplasser som oppfyller kravene i TSI-en for bevegelseshemmede personer. Dersom toget 
har tilgjengelige toaletter, skal det også sikres at rullestolbrukeren har tilgang til et universaltoalett.

For slike kombinasjoner av rullende materiell skal det være innført framgangsmåter for å sikre at 
visuell og hørbar strekningsinformasjon er tilgjengelig i alle kjøretøyer.

Det godtas at dynamiske informasjonssystemer og alarminnretninger på rullestolplasser/
universaltoaletter ikke er fullt funksjonsdyktige når de brukes i slike sammensetninger.

— Tog sammensatt av enkeltkjøretøyer som oppfyller kravene i TSI‑en for bevegelseshemmede 
personer

Når kjøretøyer som er vurdert enkeltvis i samsvar med nr. 6.2.7, settes inn i et tog, skal det være 
innført driftsmetoder for å sikre at hele toget oppfyller alle relevante krav i nr. 4.2 i denne TSI-en.

4.2.5. Vedlikeholdsregler

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende vedlikeholdsregler for 
delsystemet «rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som 
omfattes av denne TSI-en:

Dersom en innretning som er installert for bevegelseshemmede personer (herunder taktile skilt), går 
i stykker, skal jernbaneforetaket sikre at det er innført framgangsmåter for å reparere eller skifte ut 
innretningen innen seks arbeidsdager etter at hendelsen ble rapportert.
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4.2.6. Faglige kvalifikasjoner

De faglige kvalifikasjonene til personale som skal bruke og vedlikeholde delsystemet «rullende 
materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i 
nr. 4.2.4, som omfattes av denne TSI-en, er beskrevet nedenfor:

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og 
assistanse til passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet 
om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver kategori av 
bevegelseshemmede har.

Den faglige opplæringen av ingeniører og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av tog, skal 
omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver 
kategori av bevegelseshemmede har.

4.2.7. Helse- og sikkerhetsvilkår

For det personalet som skal bruke delsystemet «rullende materiell», stilles ingen særlige krav til helse- 
og sikkerhetsvilkår, verken innenfor denne TSI-ens virkeområde eller med hensyn til gjennomføringen 
av den.

4.2.8. Register for rullende materiell

Kravene til registeret for rullende materiell med hensyn til denne TSI-en, er som angitt nedenfor.

Registeret for rullende materiell skal inneholde følgende generelle opplysninger om hver type rullende 
materiell:

— en generell beskrivelse av typen rullende materiell (herunder største driftshastighet og antall faste 
seter),

— jernbaneforetaket som har ansvaret for driften av det rullende materiellet, og, dersom dette er en 
annen, eieren av det rullende materiellet),

— medlemsstaten som godkjenner det rullende materiellet i henhold til denne TSI-en,

— klassenummer og individuelle kjøretøynumre for det rullende materiellet,

— konstruktøren av det rullende materiellet,

— datoen da det rullende materiellet ble tatt i bruk for offentlig passasjertransport,

— de jernbanestrekningene som det rullende materiellet har tillatelse til å trafikkere,

— datoen for det rullende materiellets samsvarserklæring med hensyn til kravene i denne TSI-en,

— navnet på det meldte organet som utstedte samsvarserklæringen,

— togkonfigurasjonen(e) til det rullende materiellet når det brukes i samsvar med denne TSI-en.

I tillegg skal følgende egenskaper registreres og beskrives for hver enhet av rullende materiell med 
hensyn til de relevante numrene i denne TSI-en:

— antall prioriterte seter i samsvar med nr. 4.2.2.2,

— antall rullestolplasser i samsvar med nr. 4.2.2.3,

— antall toaletter i samsvar med nr. 4.2.2.6,

— antall soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, i samsvar med nr. 4.2.2.11, dersom slike 
finnes,

— kjøretøyets gulvhøyde samt plasseringen av alle trinn for av- og påstigning i samsvar med nr. 
4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 og 4.2.2.12.3,

— de perronghøydene (herunder eventuelle særtilfeller) som det rullende materiellet er konstruert 
for å være forenlig med, i samsvar med nr. 4.2.2.12.1,
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— beskrivelse av eventuelle integrerte ombordstigningshjelpemidler i samsvar med nr. 4.2.2.12.4,

— beskrivelse av eventuelle bærbare ombordstigningshjelpemidler som alltid skal finnes om bord på 
rullende materiell i samsvar med nr. 4.2.2.12.4.

Dersom nasjonale regler er anvendt for å oppnå samsvar med denne TSI-en, skal de relevante reglene 
og numrene angis i tilknytning til hver relevant post i registeret.

Dersom registreringsmedlemsstaten endres, skal innholdet i registeret over rullende materiell for det 
rullende materiellet som gjelder denne TSI-en, overføres fra den opprinnelige registreringsstaten til 
den nye registreringsstaten.

Opplysningene i registeret over rullende materiell kreves av:

— medlemsstaten for å kunne bekrefte at det rullende materiellet oppfyller kravene i denne TSI-en,

— infrastrukturforvaltningen for å kunne bekrefte at det rullende materiellet er forenlig med den 
infrastrukturen der den er ment å skulle trafikkere,

— jernbaneforetaket for å kunne bekrefte at det rullende materiellet er egnet for de kravene foretaket 
stiller.

4.3. Definisjoner av termer brukt i denne TSI-en

Betjening	med	håndflaten

Betjening med håndflaten betyr at innretningen i bruksstilling skal kunne betjenes med håndflaten 
eller en hvilken som helst del av hånden uten å strekke ut fingrene. Årsaken til dette kravet er at 
passasjerer med leddsmerter, som f.eks. leddbetennelse, kan være ute av stand til å utøve en kraft med 
fingertuppen (og sannsynligvis opplever ubehag eller smerte om de prøver). Mange vil ikke være i 
stand til å strekke ut fingrene for å gjøre dette.

Kontrast

Når to tilstøtende flater påføres farge for å oppnå tilstrekkelig kontrast, bestemmes kontrasten mellom 
fargene av lysrefleksjonsgraden og fargetonen og av hver farges kromatiske verdi.

I denne TSI-en vurderes «kontrast» i henhold til lysrefleksjonsgraden for spredt lys, men kontrasten 
kan økes ved hjelp av variasjoner i fargetone og fargemetning.

Med «kontrast basert på lysrefleksjonsgraden for spredt lys» menes kontrasten mellom overflater 
beskrevet i følgende formel:

K = 
(L0-Lh)

(L0+Lh)

K = kontrast

L0 = gjenstandens lysrefleksjonsgrad for spredt lys.

Lh = bakgrunnens eller den tilstøtende overflatens lysrefleksjonsgrad for spredt lys.

Når kontrast angis i denne TSI-en, skal K ha en verdi på minst 0,3.

L (lystettheten) er lysstyrken til det spredte lyset reflektert i en gitt retning fra et element på overflaten, 
delt på elementets areal projisert i samme retning.

En kontrast kan ikke være basert på en kombinasjon av rødt og grønt.

Målingen av lysrefleksjonsgraden for spredt lys skal utføres i samsvar med europeiske eller nasjonale 
standarder.

Kontrastnivået i fargetonen bestemmes av de to fargenes nærhet i fargespekteret, slik at farger som 
ligger tett inntil hverandre i spekteret, vil gi dårligere kontrast enn farger som ligger lenger fra 
hverandre.

En gitt fargedefinisjons intensitet og metningsgrad beskrives av dens fargemetningsverdi. Jo kraftigere 
metning en farge har, jo mer intens vil den være.
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Første trinn

Med «første trinn» menes det første trinnet i et kjøretøy som en passasjer skal bruke når vedkommende 
skal stige om bord i et tog. Dette vil vanligvis være det trinnet som befinner seg nærmest perrongkanten. 
Trinnet kan være fast eller bevegelig.

Sklisikker

Med «sklisikker» menes at enhver overflate som benyttes, skal ha tilstrekkelig ruhet eller være 
spesialbehandlet på annen måte, slik at friksjonen mellom overflaten og en persons sko eller rullestol, 
rullator e.l. er tilfredsstillende under både våte og tørre forhold.

Merk at det ikke finnes noe entydig eller allment akseptert system for å fastsette friksjonskoeffisienten 
når gulvoverflaters sklisikkerhet skal bestemmes.

For rullende materiell er det derfor tilstrekkelig å vise at den statiske friksjonskoeffisienten mellom en 
nærmere angitt «sklisikker» overflate og en sko med gummisåle, målt ved hjelp av en nasjonalt eller 
internasjonalt anerkjent prøvingsmetode, har en minsteverdi på 0,35, selv når overflaten er fuktet med 
rent vann. Gummitypen som brukes under prøvingen, skal oppgis sammen med prøvingsresultatene 
og skal være representativ for de materialtypene som brukes til å produsere sko som selges til daglig 
bruk i medlemsstatene i Den europeiske union.

For delsystemet «infrastruktur» gjelder nasjonale regler for likt utformede overflater i bygninger.

«Taktile skilter» og «taktile betjeningspaneler»

«Taktile skilter» og «taktile betjeningspanelerer» er skilter eller betjeningspanelerer, herunder hevede 
piktogrammer, hevede tegn eller punktskrift. Taktile piktogrammer og tegn skal være forhøyet med 
minst 0,5 mm over overflaten, de skal ikke være gravert, og de skal ha kvadratiske kanter (dvs. ikke 
avrundede eller skarpe).

Avstanden mellom pregede piktogrammer eller tegn skal være slik at det er mulig å føle begge sider av 
bokstaven, tallet eller symbolet med fingeren ved hjelp av én enkelt bevegelse.

Tegnene skal være minst 15 mm høye.

Ved bruk av punktskrift skal den nasjonale standarden for punktskrift anvendes. Punktene i 
punktskriften skal være kuppelformede. Skriftstørrelse I skal brukes til enkeltord, og i tillegg skal en 
posisjonsindikator benyttes.

Stasjonsforvalter

Stasjonsforvalteren er den enheten som er ansvarlig for den daglige ledelsen av en stasjon. Denne 
funksjonen kan også utføres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller av en tredjemann.

Sikkerhetsopplysninger

Sikkerhetsopplysninger er opplysninger som skal gis til passasjerene slik at de på forhånd vet hvordan 
de skal oppføre seg i en nødsituasjon.

Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser er instrukser som skal gis til passasjerene når en nødsituasjon oppstår, slik at de 
forstår hva de skal gjøre.

Fri passasje

En fri passasje er et område som gjør det mulig å bevege seg hinderfritt inne i et kjøretøy til de 
områdene som er beskrevet i kapittel 4.

Gangbro

En gangbro er en innretning som gjør det mulig for passasjerene å bevege seg fra ett kjøretøy i toget 
til det neste.

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1. Definisjon

I henhold til artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er 
samtrafikkomponenter «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 
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transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet 
«komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som programvare».

5.2. Nyskapende løsninger

Som nevnt i nr. 4 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 
vurderingsmetoder. Disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene skal utvikles i henhold til den 
prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.3.

5.3. Liste over komponenter

Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, og er oppført nedenfor.

5.3.1.  Infrastruktur

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «infrastruktur»:

Utstyr for visuell informasjon til passasjerer

Ombordstigningshjelpemidler

Trykknapper

Stellebord for spedbarn

Taktile skilter

Billettautomater

5.3.2.  Rullende materiell

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «rullende materiell»:

Moduler for standardtoaletter og universaltoaletter

Utstyr for informasjon til passasjerer (hørbar og visuell)

Alarmenheter for passasjerer

Ombordstigningshjelpemidler

Trykknapper

Stellebord for spedbarn

Visuelle og taktile skilter

5.4. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner

5.4.1.  Infrastruktur

Egenskapene som skal oppfylles, er beskrevet i de relevante numrene under nr. 4.1 angitt nedenfor.

Utsyr for visuell informasjon til passasjerer (4.1.2.11.2 og vedlegg N)

Ombordstigningsinnretninger (4.1.2.21.2)

Taktile trykknapper (4.1.2.4)
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Stellebord for spedbarn (4.1.2.7.2)

Taktile skilter (4.1.2.11)

Billettautomater (4.1.2.9.2)

5.4.2.  Rullende materiell

Egenskapene som skal oppfylles, er beskrevet i de relevante numrene under nr. 4.2 angitt nedenfor.

Toalettmoduler (4.2.2.6)

Utsyr for visuell informasjon til passasjerer (4.2.2.8.3 og vedlegg N)

Alarmenheter for passasjerer

Alarmenhetene skal kunne betjenes med en persons håndflate, og kraften som kreves for å betjene 
dem, skal ikke overstige 30 N.

Ombordstigningsinnretninger (4.2.2.12.3)

Trykknapper:

Trykknapper skal kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton

Stellebord for spedbarn (4.2.2.6.3.2)

Visuelle og taktile skilter (4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 og vedlegg N)

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET

6.1. Samtrafikkomponenter

6.1.1. Samsvarsvurdering (allment)

En EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 
og vedlegg IV kapittel 3 til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal utarbeides av 
produsenten eller av dennes representant etablert i Fellesskapet, før en samtrafikkomponent bringes 
i omsetning.

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med følgende moduler 
(modulene er beskrevet i vedlegg F til denne TSI-en):

Moduler	for	samtrafikkomponenter:

Modul A: Intern produksjonskontroll for prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasen

Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering for prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasen

Modul B: Typeprøving for prosjekterings- og utviklingsfasen

Modul C: Typesamsvar for produksjonsfasen

Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen for produksjonsfasen

Modul F: Produktverifisering for produksjonsfasen

Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem for prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasen

Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll for prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasen

Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)
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Dersom den aktuelle modulen krever deltakelse fra et meldt organ, gjelder følgende bestemmelser:

— Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av produsenten 
eller dennes representant etablert i Fellesskapet, og et meldt organ i samsvar med kravene i denne 
TSI-en.

— For hver samtrafikkomponent skal det meldte organet som produsenten velger ut, ha godkjenning 
til enten å:

vurdere samtrafikkomponentene i delsystemet «rullende materiell» og/eller vurdere 
samtrafikkomponentene i delsystemet «infrastruktur».

6.1.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler)

Samsvarsvurderingen skal omfatte de fasene og de egenskapene som er angitt med «X» i tabell D1 i 
vedlegg D til denne TSI-en. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal velge 
én av modulene eller modulkombinasjonene angitt i tabell 16 nedenfor, avhengig av den aktuelle 
komponenten.

Tabell 16

Framgangsmåter for vurdering

Nr. Komponenter som skal 
vurderes

Modul 
A

Modul 
A1(*)

Modul 
B + C

Modul 
B + D

Modul 
B + F

Modul 
H1(*)

Modul 
H2

4.1.2.11.2  
og  
4.1.2.12.2

Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X X X

4.1.2.21.2 Ombordstignings-
innretninger

X X X X X

4.1.2.4 Taktile trykknapper X X X

4.1.2.7.2 Stellebord for spedbarn X X X

4.1.2.11 Taktile skilter X X X

4.1.2.9.2 Billettautomater X X X

4.2.2.6 Toalettmoduler X X X X X

4.2.2.8 Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X X X

4.2.2.3,  
4.2.2.6  
og 4.2.2.11

Alarmenheter for 
passasjerer

X X X

4.2.2.12.3 Ombordstignings-
innretninger

X X X X X

4.2.2.4 Trykknapper X X X

4.2.2.6.3.2 Stellebord for spedbarn X X X

4.2.2.8.1,  
4.2.2.8.2  
og vedlegg 
N

Visuelle og taktile 
skilter

X X X

(*) Modul A1 og H1 tillates for eksisterende løsninger bare på de vilkår som er angitt i nr. 6.1.3.

6.1.3.  Nyskapende løsninger

Dersom en nyskapende løsning foreslås for en samtrafikkomponent som definert i nr. 5.2, skal 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet, påvise hvordan den avviker fra det aktuelle 
nummeret i TSI-en, og underrette Det europeiske jernbanebyrå (ERA) om avvikene. Det europeiske 
jernbanebyrå skal fullføre de relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene 
for komponentene og utarbeide vurderingsmetodene.

De relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene og de tilhørende 
vurderingsmetodene skal innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen.
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Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/
EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er det tillatt å bruke den nyskapende løsningen før den er blitt 
innarbeidet i TSI-en.

6.1.4. Vurdering av bruksegnethet 

Vurdering av bruksegnethet i henhold til framgangsmåten for typevalidering gjennom driftserfaring 
(modul V) som angitt i vedlegg F til denne TSI-en, kreves for følgende samtrafikkomponenter:

Ingen

6.2. Delsystemer

6.2.1. Samsvarsvurdering (allment)

Oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i Fellesskapet (søker), skal i samsvar med vedlegg 
VI til direktiv 96/48/EF levere en søknad til et meldt organ etter eget valg om samsvarsvurdering av 
delsystemene «rullende materiell» eller «infrastruktur».

Hvorvidt produsenten skal søke om samsvarsvurdering av rullende materiell, er fortsatt et åpent punkt 
(se DV11 spørsmål 3).

Dette organet skal ha blitt meldt for å vurdere delsystemene «rullende materiell» eller «infrastruktur».

EF-verifiseringserklæringen i samsvar med artikkel 18 nr. 1 og vedlegg VI til direktiv 2001/16/EF, 
endret ved direktiv 2004/50/EF, skal utarbeides av søkeren.

Denne EF-verifiseringserklæringen er nødvendig for å få tillatelse til å ta delsystemet i bruk.

Samsvarsvurderingen av et delsystem skal utføres i samsvar med én av følgende moduler, eller en 
kombinasjon av dem, i henhold til nr. 6.2.2 og vedlegg E til denne TSI-en (modulene er beskrevet i 
vedlegg F til denne TSI-en):

Moduler	for	EF-verifisering	av	delsystemer

Modul SB: Typeprøving for prosjekterings- og utviklingsfasen 

Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen for produksjonsfasen

Modul SF: Produktverifisering for produksjonsfasen

Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll for prosjekterings-, utviklings- 
og produksjonsfasen

Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av søkeren og et meldt 
organ i samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med reglene angitt i avsnitt 7 i denne TSI-
en.

6.2.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler)

Søkeren skal velge én av modulene eller modulkombinasjonene angitt tabell 17.

Tabell 17

Framgangsmåter for vurdering

Delsystem som skal vurderes Modul 
SB + SD

Modul 
SB + SF Modul SG Modul SH2

Delsystemet «rullende materiell» X X X

Delsystemet «infrastruktur» X X X

Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de aktuelle fasene, er angitt i vedlegg E til denne 
TSI-en (tabell E.1 for delsystemet «infrastruktur» og tabell E.2 for delsystemet «rullende materiell»). 
Søkeren skal bekrefte at hvert produserte delsystem er i samsvar med typen.
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De egenskapene for samtrafikkomponenter som er angitt i vedlegg D tabell D1, er også oppført i 
vedlegg E tabell E.1 eller E.2. Vurderingen av disse egenskapene omfattes av EF-samsvarserklæringen 
for samtrafikkomponenten.

Vurderingen av delsystemet for vedlikehold er beskrevet i nr. 6.2.5.

6.2.3. Nyskapende løsninger

Dersom et delsystem omfatter en nyskapende løsning som definert i nr. 4.1.1 eller 4.2.1, skal 
produsenten eller oppdragsgiveren påvise hvordan den avviker fra det aktuelle nummeret i TSI-en, 
og underrette Det europeiske jernbanebyrå (ERA) om avvikene. ERA skal fastsette de relevante 
funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene for denne løsningen og utarbeide 
vurderingsmetodene.

De relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene og vurderingsmetodene 
skal innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen.

Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/
EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er det tillatt å bruke den nyskapende løsningen før den er blitt 
innarbeidet i TSI-en.

6.2.4. Vurdering av vedlikehold

I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal det meldte 
organet sette sammen den tekniske dokumentasjonen, som inneholder vedlikeholdsplanen. Dette betyr 
særlig at det meldte organet skal kontrollere

— at det foreligger en vedlikeholdsplan,

— at vedlikeholdsplanen for rullende materiell inneholder elementene angitt i nr. 4.2.10.2 i TSI-en 
for rullende materiell for høyhastighetstog (HS RST TSI),

men det har ikke plikt til å kontrollere at innholdet i vedlikeholdsplanen er gyldig.

Hver berørte medlemsstat har ansvaret for samsvarsvurderingen av vedlikeholdet.

I vedlegg F avsnitt F.4 (som er et åpent punkt) beskrives den framgangsmåten som hver medlemsstat 
benytter for å fastslå at vedlikeholdet er i samsvar med bestemmelsene i denne TSI-en, og sikrer at de 
grunnleggende parametrene og de grunnleggende kravene overholdes i hele virkeområdets levetid.

6.2.5. Vurdering av driftsregler

I nr. 6.2.1 i TSI-en for drift av jernbanesystemer for konvensjonelle tog fastslås det at ingen av 
elementene i den nevnte TSI-en krever separat vurdering av et meldt organ.

I denne TSI-en for bevegelseshemmede personer skal det meldte organet ikke verifisere noen 
driftsregler, selv om disse er oppført i nr. 4.1.4 eller 4.2.4.

6.2.6.  Vurdering av enkeltkjøretøyer

Når det rullende materiellet leveres som enkeltkjøretøyer og ikke som faste sammensetninger, skal 
disse kjøretøyene vurderes i henhold til de relevante numrene i denne TSI-en, idet det godtas at ikke 
alle slike kjøretøyer har rullestolplasser, rullestoltilpassede innretninger eller et universaltoalett.

Det skal imidlertid godtgjøres at alle kravene i TSI-en for bevegelseshemmede personer kan oppfylles 
når kjøretøyet settes sammen med andre forenlige kjøretøyer til et fullstendig togsett.
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6.3. Samtrafikkomponenter uten EF-erklæring

6.3.1.  Allment 

I et begrenset tidsrom, kalt «overgangsperioden», kan samtrafikkomponenter uten EF-
samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet unntaksvis anvendes i delsystemene, forutsatt 
at bestemmelsene beskrevet i dette nummer, er overholdt.

6.3.2.  Overgangsperiode

Overgangsperioden skal starte når denne TSI-en trer i kraft, og vare i seks år.

Når overgangsperioden er slutt, og med de unntakene som tillates i henhold til nr. 6.3.3.3 nedenfor, skal 
samtrafikkomponenter omfattes av den nødvendige EF-samsvarserklæringen og/eller EF-erklæringen 
om bruksegnethet før de anvendes i delsystemet.

6.3.3.  Sertifisering av delsystemer som inneholder ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter i overgangsperioden 

6.3.3.1. Vilkår

I overgangsperioden har et meldt organ tillatelse til å utstede et samsvarssertifikat for et delsystem, 
selv om noen av samtrafikkomponentene i delsystemet ikke er omfattet av de relevante EF-
samsvarserklæringene og/eller EF-erklæringene om bruksegnethet i henhold til denne TSI-en, dersom 
følgende tre kriterier er oppfylt:

— det meldte organet har kontrollert at delsystemet oppfyller kravene definert i kapittel 4 i denne 
TSI-en, og

— det meldte organet bekrefter, etter å ha gjennomført ytterligere vurderinger, at 
samtrafikkomponentenes samsvar og/eller bruksegnethet oppfyller kravene i kapittel 5, og

— de samtrafikkomponentene som ikke er omfattet av den relevante EF-samsvarserklæringen og/
eller EF-erklæringen om bruksegnethet, skal ha vært brukt i et delsystem som allerede er tatt i 
bruk i minst én av medlemsstatene, før denne TSI-en trer i kraft.

Det skal ikke utarbeides EF-samsvarserklæringer og/eller EF-erklæringer om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenter som vurderes på denne måten.

6.3.3.2. Underretning

— Av samsvarssertifikatet skal det klart framgå hvilke samtrafikkomponenter det meldte organet har 
vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet.

— EF-verifiseringserklæringen for delsystemet skal inneholde:

— hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som en del av delsystemet,

— en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som 
er verifisert som en del av delsystemet.

— For de nevnte samtrafikkomponentene, årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-
samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring om bruksegnethet før komponenten(e) ble brukt i 
delsystemet.

6.3.3.3. Livssyklus

Produksjonen og/eller opprustingen/fornyelsen av det aktuelle delsystemet skal være avsluttet før 
utløpet av overgangsperioden på seks år. Med hensyn til delsystemets livssyklus gjelder følgende:

— I overgangsperioden og

— under ansvar av det organet som har utstedt EF-verifiseringserklæringen om delsystemet, 

kan de samtrafikkomponentene som ikke har EF-samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring om 
bruksegnethet, og som er av samme type og bygd av samme produsent, brukes til vedlikeholdsrelaterte 
utskiftinger og som reservedeler for delsystemet.
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Etter utløpet av overgangsperioden og

— inntil delsystemet er opprustet, fornyet eller skiftet ut, og

— under ansvar av det organet som har utstedt EF-verifiseringserklæringen om delsystemet,

kan de samtrafikkomponentene som ikke har EF-samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring 
om bruksegnethet, og som er av samme type og bygd av samme produsent, fortsatt brukes til 
vedlikeholdsrelaterte utskiftinger.

6.3.4. Overvåkingsordninger

I overgangsperioden skal medlemsstatene

— overvåke antall og type samtrafikkomponenter som bringes i omsetning på deres territorium,

— når et delsystem framlegges for godkjenning, sikre at årsakene til at produsenten ikke har 
sertifisert samtrafikkomponenten, identifiseres,

— meddele Kommisjonen og de andre medlemsstatene nærmere opplysninger om den ikke-
sertifiserte samtrafikkomponenten og årsakene til at den ikke er sertifisert.

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

I dette kapittelet angis strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere 
de trinnene som skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige 
situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. Dette kapittelet er basert på behovet for 
å samordne gjennomføringen av TSI-en, hovedsakelig av tekniske og driftsmessige årsaker, men 
det tas også behørig hensyn til nytte- og kostnadsanalysen i samsvar med direktivets relevante 
bestemmelser. Det skal i tillegg tas hensyn til at gjennomføring av en TSI av og til må samordnes med 
gjennomføringen av andre TSI-er.

Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for 
konvensjonelle tog og høyhastighetstog mot fullstendig samtrafikkevne.

For å støtte denne utviklingen kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet 
med andre TSI-er.

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på ny infrastruktur/nytt rullende materiell

7.1.1.  Infrastruktur

Infrastrukturaspektene i kapittel 2-6 i denne TSI-en og eventuelle særlige bestemmelser nedenfor, 
gjelder fullt ut for den nye infrastrukturen som tas i bruk.

Dette nummer i denne TSI-en får ikke anvendelse på ny infrastruktur som er omfattet av en kontrakt 
som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.

Den infrastrukturforvaltningen, det jernbaneforetaket eller den stasjonsforvalteren som har ansvaret 
for en jernbanestasjon, skal organisere samråd med de enhetene som er ansvarlige for forvaltningen 
av tilstøtende områder, i forbindelse med all nybygging på stasjonen eller tilstøtende områder, slik at 
kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på stasjonen, men også når det gjelder tilgang til 
stasjonen.

7.1.2. Rullende materiell

7.1.2.1. Allment

Aspektene for rullende materiell i kapittel 2-6 i denne TSI-en og eventuelle særlige bestemmelser 
nedenfor, gjelder fullt ut for det nye rullende materiellet som tas i bruk.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på nytt rullende materiell som er omfattet av en kontrakt som 
allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.
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7.1.2.2. Nybygd rullende materiell med ny konstruksjon

7.1.2.2.1.  Definisjoner

I nr. 7.1.1 og nr. 7.1.2.1 menes med:

— «fase A» det tidsrommet som starter når et meldt organ utpekes og får en beskrivelse av det 
rullende materiellet som skal utvikles, bygges eller anskaffes,

— «fase B» det tidsrommet som starter når et meldt organ utsteder et EF-verifiseringssertifikat for 
typeprøving eller designkontroll, og slutter når EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving eller 
designkontroll ikke lenger er gyldig.

7.1.2.2.2. Allment

— EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving eller designkontroll for delsystemet og/eller

— samsvars- og/eller bruksegnethetssertifikatet for typeprøving eller designkontroll til bruk for 
samtrafikkomponenter

kan søkes om av alle søkere som definert i henholdsvis nr. 6.2.1 og 6.1.1.

Søkeren skal underrette det meldte organet som velges i samsvar med kapittel 6 i denne TSI-en, om sine 
planer med hensyn til utvikling og vurdering av nytt rullende materiell og/eller ny samtrafikkomponent. 
Søkeren skal sammen med denne underretningen gi en beskrivelse av det rullende materiellet eller den 
samtrafikkomponenten som den planlegger å bygge eller anskaffe.

7.1.2.2.3.  Fase A

Etter datoen for utpeking av det meldte organet, skal sertifiseringsgrunnlaget for det angitte rullende 
materiellet i henhold til den TSI-en som var gjeldende på utpekingsdatoen, fastsettes for et fase 
A-tidsrom på sju år, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 
2004/50/EF.

Når en revidert versjon, herunder denne versjonen, av TSI-en trer i kraft i fase A-tidsrommet, er det 
tillatt å bruke hele eller utvalgte deler av den reviderte versjonen dersom både søkeren og det meldte 
organet er enige om dette. Disse ordningene skal dokumenteres.

Etter en positiv vurdering skal det meldte organet utstede EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving 
eller designkontroll for delsystemet eller samsvars- og/eller bruksegnethetssertifikatet for typeprøving 
eller designkontroll til bruk for samtrafikkomponenten.

7.1.2.2.4. Fase B

a) Krav til delsystemet

Dette sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for delsystemet er gyldig i et fase B-tidsrom på 
sju år, selv om en ny TSI trer i kraft, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, endret 
ved direktiv 2004/50/EF. I dette tidsrommet kan rullende materiell av samme type bringes i omsetning 
uten en ny typevurdering.

Før utløpet av fase B-tidsrommet på sju år, skal det rullende materiellet vurderes i henhold til den 
gjeldende TSI-en på det aktuelle tidspunktet med hensyn til de kravene som er endret eller er nye 
sammenlignet med sertifiseringsgrunnlaget.

— Dersom det anmodes om et unntak og dette innvilges, skal det eksisterende EF-
verifiseringssertifikatet for typeprøving eller designkontroll være gyldig i et ytterligere fase 
B-tidsrom på tre år. Før utløpet av dette tidsrommet på tre år, kan den samme vurderings- og 
søkeprosessen med sikte på unntak gjennomføres på nytt.

— Dersom delsystemets konstruksjon oppfyller kravene, skal EF-verifiseringssertifikatet for 
typeprøving eller designkontroll være gyldig i et nytt fase B-tidsrom på sju år.

Dersom ingen ny TSI trer i kraft før utløpet av fase B-tidsrommet, kreves ingen vurdering av det 
rullende materiellet, og den relevante sertifiseringen skal fortsatt være gyldig i et nytt fase B-tidsrom 
på sju år.
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b) Krav	til	samtrafikkomponentene

Sertifikatet for typeprøving eller designkontroll eller for bruksegnethet er gyldig i et fase B-tidsrom 
på fem år, selv om en ny TSI trer i kraft, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, 
endret ved direktiv 2004/50/EF. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type tas i bruk 
uten vurdering.

Før utløpet av fase B-tidsrommet på sju år, skal komponenten vurderes i henhold til den gjeldende 
TSI-en på det aktuelle tidspunktet med hensyn til de kravene som er endret eller er nye sammenlignet 
med sertifiseringsgrunnlaget.

7.1.2.3. Rullende materiell med eksisterende konstruksjon

Rullende materiell med en konstruksjon som ikke er sertifisert i samsvar med TSI-ene, skal oppfylle 
vilkårene beskrevet i nr. 7.5.2.

7.1.2.4.  Overgangsperiode

Medlemsstatene kan la være å anvende TSI-en i en overgangsperiode som varer til 1. januar 2010. 
Denne tillatelsen er begrenset til følgende tilfeller:

— kontrakter som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-
en trer i kraft, og opsjoner i disse kontraktene om å kjøpe flere kjøretøyer, eller

— kontrakter, om kjøp av nytt rullende materiell med eksisterende konstruksjon, som er undertegnet 
i denne overgangsperioden.

7.2. Revisjon av TSI-en

I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal byrået 
ha ansvar for å forberede gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og for å framlegge relevante 
anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21 i dette direktiv, for å sikre at det tas hensyn til den 
tekniske utviklingen og nye samfunnsmessige krav. Dessuten kan en gradvis vedtakelse og revisjon 
av andre TSI-er også få betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer til denne TSI-en skal 
gjennomgås nøye, og ajourførte TSI-er vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.

Byrået skal underrettes om alle nyskapende løsninger som vurderes, for å kunne bestemme hvorvidt 
de skal tas med i TSI-en senere.

7.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell

Med hensyn til eksisterende infrastruktur og rullende materiell får denne TSI-en anvendelse på 
komponenter som er fornyet eller opprustet i samsvar med vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 14 
nr. 3.

7.3.1. Infrastruktur

Eksisterende infrastruktur er infrastruktur som er i bruk når denne TSI-en trer i kraft.

TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur før den er fornyet eller opprustet.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på infrastruktur som fornyes eller opprustes i henhold til en kontrakt 
som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.

Den infrastrukturforvaltningen, det jernbaneforetaket eller den stasjonsforvalteren som har ansvaret 
for en jernbanestasjon, skal organisere samråd med de enhetene som er ansvarlige for forvaltningen 
av tilstøtende områder, i forbindelse med opprusting eller fornyelse av stasjonen eller tilstøtende 
områder, slik at kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på stasjonen, men også når det 
gjelder tilgang til stasjonen.

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand 
på 50 km på den samme strekningen, kreves det ikke at eksisterende stasjoner som er fornyet eller 
opprustet og har en gjennomsnittlig daglig passasjerstrøm på høyst 1 000 passasjerer, samlet for 
ankomst og avgang per år, har heiser eller ramper som ellers hadde vært nødvendige for fullt ut å 
oppfylle kravet i dette nummer. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av stasjoner legges til rette 
for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle kategorier 
av bevegelseshemmede.
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7.3.1.1. Allment

Dersom enheter fornyes eller opprustes, skal de oppfylle kravene i denne TSI-en, med følgende unntak:

Dersom opprusting eller fornyelse av infrastrukturen gjelder aspekter av infrastrukturen som er 
underlagt bestemmelsene i denne TSI-en for bevegelseshemmede personer, skal infrastrukturen 
vurderes i samsvar med det aktuelle kravet i denne TSI-en, med forbehold for følgende vilkår:

Det er ikke obligatorisk å oppnå samsvar med denne TSI-en dersom arbeidet som må gjøres for å 
oppnå samsvar, krever konstruksjonsmessige endringer i bærende elementer.

Det kreves ikke at systemer og komponenter som ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller 
fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på tidspunktet for gjennomføringen av et slikt 
program.

Dersom infrastrukturen vurderes på nytt i forhold til andre TSI-er som et resultat av fornyelse 
eller opprusting, skal det bare kreves ny vurdering i forhold til denne TSI-en for de systemene og 
komponentene som direkte påvirkes av arbeidene.

Det skilles mellom to typer infrastrukturblokker:

— Stasjonsbygninger (herunder parkeringsplasser, toaletter, salgskontorer osv.)

— Perronger

Når en fullstendig blokk opprustes eller fornyes, skal den ha en hinderfri atkomstvei (der dette er 
aktuelt) med forbindelse til de andre blokkene når disse opprustes eller fornyes.

Normalt vedlikehold av infrastrukturenhetene skal ikke innebære noen ny vurdering i henhold til 
denne TSI-en.

7.3.1.2. Hinderfrie atkomstveier — Allment (4.1.2.4.1)

Kravene til bredde og/eller fri høyde på gangbroer og underganger er ikke obligatoriske for eksisterende 
gangbroer og underganger.

7.3.1.3. Geometri for gangbroer, trapper og underganger (4.1.2.14 og 4.1.2.15)

Kravene til bredde og/eller fri høyde på gangbroer, trapper og underganger er ikke obligatoriske for 
eksisterende gangbroer, trapper og underganger.

7.3.1.4. Ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau (4.1.2.17)

Oppfyllelse av kravene til ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau er ikke obligatorisk for 
eksisterende ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau.

7.3.1.5. Perrongbredde og perrongkant (4.1.2.19)

Oppfyllelse av kravene til minstebredde på perrongen er ikke obligatorisk for eksisterende stasjoner 
dersom den manglende oppfyllelsen skyldes visse hindre på perrongen (f.eks. bærende søyler, 
trappehus, heiser osv.) som trolig ikke kan flyttes.

7.3.1.6. Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant (4.1.2.18)

Kravene til perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant er ikke obligatoriske for 
fornyede perronger, men de er fortsatt obligatoriske for opprustede perronger.

7.3.1.7. Historiske bygninger

Dersom en eksisterende stasjon, eller en del av den, er en anerkjent historisk bygning som er vernet av 
nasjonal lovgivning, skal infrastrukturoperatøren etterstrebe å gjennomføre innholdet i denne TSI-en. 
Dersom det imidlertid kan godtgjøres at gjennomføring av TSI-en vil innebære brudd på den nasjonale 
lovgivningen for vern av bygningen, er de relevante kravene i denne TSI-en ikke obligatoriske.
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7.3.2.  Rullende materiell

Eksisterende rullende materiell er rullende materiell som er tatt i bruk, eller som er omfattet av en 
kontrakt som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer 
i kraft.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende rullende materiell så lenge det ikke er fornyet eller 
opprustet.

Dette nummer i TSI-en får ikke anvendelse på rullende materiell som fornyes eller opprustes i henhold 
til en kontrakt som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en 
trer i kraft.

7.3.2.1. Allment

Dersom opprusting eller fornyelse av det rullende materiellet gjelder aspekter av det rullende 
materiellet som er underlagt bestemmelsene i denne TSI-en for bevegelseshemmede personer, skal 
det rullende materiellet vurderes i samsvar med det aktuelle kravet i denne TSI-en, med forbehold for 
følgende vilkår:

Det kreves ikke at systemer og komponenter som ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller 
fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på tidspunktet for gjennomføringen av et slikt 
program.

Dersom et kjøretøy vurderes på nytt i forhold til andre TSI-er som et resultat av fornyelse eller 
opprusting, skal det bare kreves ny vurdering i forhold til denne TSI-en for de systemene og 
komponentene som direkte påvirkes av arbeidene.

Oppfyllelse av kravene i denne TSI-en er ikke obligatorisk dersom det arbeidet som må gjøres for 
å oppnå samsvar, krever konstruksjonsmessige endringer av dører (innvendige eller utvendige), 
underrammer, kollisjonsvern, vognkasser, overstyring av nødbrems eller eventuelt annet arbeid som 
vil kreve ny vurdering av kjøretøyets konstruksjonsmessige integritet i samsvar med EN 12663:juli 
2001 og/eller andre TSI-er.

7.3.2.2. Seter

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1 med hensyn til gripehåndtak på seteryggene er obligatorisk bare 
dersom alle setekonstruksjonene i hele kjøretøyet er fornyet eller opprustet.

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.2 med hensyn til prioriterte seter er obligatorisk bare dersom 
seteoppstillingen i hele toget endres, og dette kan oppnås uten å redusere togets eksisterende kapasitet. 
I sistnevnte tilfelle skal det være montert det største mulige antall prioriterte seter, samtidig som den 
eksisterende kapasiteten opprettholdes.

Oppfyllelse av kravene med hensyn til fri høyde over de prioriterte setene er ikke obligatorisk dersom 
den frie høyden begrenses av en bagasjehylle som ikke endres konstruksjonsmessig i forbindelse med 
fornyelsen eller opprustingen.

7.3.2.3. Rullestolplasser

Oppfyllelse av kravene til rullestolplasser er påkrevd bare dersom seteoppstillingen endres innenfor et 
fullstendig togsett. Dersom inngangsdøren eller de frie passasjene ikke kan tilpasses rullestoler, er det 
imidlertid ikke nødvendig å lage rullestolplasser dersom seteoppstillingen endres.

Montering av alarminnretninger på rullestolplassene er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et 
elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik innretning.

7.3.2.4. Utvendige dører

Oppfyllelse av kravene til merking av dørene utvendig med skilter og kontraster er obligatorisk bare 
dersom kjøretøyet er nymalt (eller utformet på nytt på annen måte).

Oppfyllelse av kravene til merking av de utvendige dørenes innvendige plassering ved hjelp av 
kontraster på gulvnivå er obligatorisk bare når gulvbelegget er fornyet eller opprustet. 

Oppfyllelse av kravene til signaler for åpning og lukking av dørene er obligatorisk bare når 
dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet.
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Fullstendig oppfyllelse av kravene til plassering og belysning av dørenes betjeningsinnretninger er 
obligatorisk bare når dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet, og når betjeningsinnretningene 
kan flyttes uten å endre kjøretøykonstruksjonen eller døren. I slike tilfeller skal imidlertid de fornyede 
eller opprustede betjeningsinnretningene monteres så nært som mulig til det stedet der kravet oppfylles.

7.3.2.5. Innvendige dører

Oppfyllelse av kravene til de kreftene som trengs for å betjene betjeningsinnretningene for åpning og 
lukking av dører, er obligatorisk bare dersom døren og dørmekanismen og/eller betjeningsinnretningen 
opprustes eller fornyes.

Oppfyllelse av kravet med sikte på å få dører mellom kjøretøyene og forbindelsesdører som følger 
etter hverandre til å åpnes og lukkes synkront, er obligatorisk bare dersom dørene allerede er 
automatiske, dersom dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet, og dersom det finnes et egnet 
kommunikasjonsstyringssystem mellom kjøretøyene.

7.3.2.6. Belysning

Oppfyllelse av kravet om belysning av trinn ved de utvendige dørene i samsvar med nr. 4.2.2.5 er ikke 
obligatorisk dersom det kan fastslås at det elektriske systemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å klare 
en ytterligere belastning, eller at slik belysning kan installeres på en tilfredsstillende måte bare ved å 
foreta konstruksjonsmessige endringer av døren.

7.3.2.7. Toaletter

Innsetting av et universaltoalett som fullt ut oppfyller kravene, er obligatorisk bare dersom  
eksisterende toaletter fornyes eller opprustes fullstendig og det finnes en rullestolplass, og dersom 
det kan innsettes et universaltoalett som oppfyller kravene uten konstruksjonsmessige endringer av 
vognkassen.

Montering av alarminnretninger på universaltoalettet er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har 
et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik innretning.

7.3.2.8. Frie passasjer

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.7 er obligatorisk bare dersom seteoppstillingen endres i hele 
kjøretøyet, og kjøretøyet utstyres med en rullestolplass.

Kravene til frie passasjer mellom sammenhengende kjøretøyer er obligatoriske bare dersom gangbroen 
fornyes eller opprustes.

7.3.2.9. Opplysninger

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.8.2.2 med hensyn til ruteopplysninger er ikke obligatorisk ved 
fornyelse eller opprusting. Dersom det imidlertid er installert et automatisk system for ruteopplysninger 
som en del av et fornyelses- eller opprustingsprogram, skal det oppfylle kravene i dette nummer.

Samsvar med de andre delene av nr. 4.2.2.8 skal være obligatorisk når skilter eller innvendige flater 
fornyes eller opprustes.

7.3.2.10.  Høydeforskjeller

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.9 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller opprusting, bortsett fra 
at trinnforkantene skal være utstyrt med et varselbånd med en kontrastfarge når materialene på 
trinnoverflaten fornyes eller opprustes.

7.3.2.11.  Håndlister

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.10 er obligatorisk bare når eksisterende håndlister fornyes eller 
opprustes.

7.3.2.12.  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

Kravet om soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er obligatorisk bare når eksisterende 
soveplasser fornyes eller opprustes.

Montering av alarminnretninger på soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er ikke obligatorisk 
dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å 
omfatte en slik innretning.
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7.3.2.13.  Trinnplasseringer, trinn og ombordstigningshjelpemidler

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.12 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller opprusting, bortsett fra at 
dersom bevegelige trinn eller andre innebygde ombordstigningshjelpemidler er montert, skal de være 
i samsvar med de relevante delavsnittene i dette avsnittet i TSI-en.

Dersom en rullestolplass som er i samsvar med nr. 4.2.23 opprettes i forbindelse med fornyelse eller 
opprusting, er det imidlertid obligatorisk å montere en eller annen form for ombordstigningshjelpemiddel 
i samsvar med nr. 4.2.2.12.4.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
skal i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i direktiv 91/440/EF, sist endret ved direktiv 2004/51/EF, før 
det fornyede eller opprustede rullende materiellet tas i bruk, inngå avtaler med sikte på å fastsette 
hvilken part som er ansvarlig for å sørge for ombordstigningshjelpemidlene der dette er nødvendig 
(nr. 4.2.2.12.4). Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at 
den ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest praktiske løsningen.

7.4. Særtilfeller

7.4.1.  Allment

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor.

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P») eller 
midlertidig (tilfelle «T»). For midlertidige tilfeller anbefales det at de berørte medlemsstatene bør ha 
oppnådd samsvar med det aktuelle delsystemet enten innen 2010 (tilfelle «T1»), som er oppført som 
et mål i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer 
for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller innen 2020 (tilfelle «T2»).

7.4.1.1. Perronghøyde

Danmark «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 920 mm over kjøreflaten.

Frankrike «P»

For Ile-de-France-nettet tillates en perronghøyde på 920 mm over kjøreflaten.

Tyskland «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 960 mm over kjøreflaten.

Storbritannia, Nord‑Irland og Irland «P»

Det tillates en perronghøyde på 915 mm over kjøreflaten.

Litauen, Latvia og Estland «P»

For infrastruktur for konvensjonelle tog tillates en perronghøyde på 200 mm eller 1 100 mm (+ 20 mm, 
- 50 mm) over kjøreflaten.

Polen «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 960 mm over kjøreflaten.

Portugal «P»

For all eksisterende infrastruktur for konvensjonelle tog i Portugal tillates en perronghøyde på 900 mm 
over kjøreflaten.

På stasjoner og stoppesteder uten pendlertog tillates en perronghøyde på 685 mm over kjøreflaten.

Merk: Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell (forstadslinje og 
hovedlinje) skal optimaliseres for påstigning fra perronger med en høyde på 900 mm.
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Spania «P»

For perronger som er spesielt beregnet på pendler- eller regiontransport, tillates en perronghøyde på 
680 mm over kjøreflaten.

Sverige «P»

Det tillates en perronghøyde på 580 mm og 730 mm over kjøreflaten.

Nederland «P»

Det tillates en perronghøyde på 840 mm over kjøreflaten.

7.4.1.2. Avstand mellom spormidte og perrongkant

Irland «P»

På et rett og jevnt spor: bq0 = 1561 mm.

Storbritannia «P»

Avstand mellom spormidte og perrongkant:

På rette og jevne perronger:

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 447,5 bq0 = 1 375,5+  
26 000

R

På jernbanelinjer som trafikkeres med (klasse 373) Eurostar, og der fraktcontainere på 2,6 m benyttes:

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 477,5 bq0 =(1 405,5+ 
26 000

R

På jernbanelinjer der fraktcontainere på 2,6 m benyttes:

∞ ≥ R ≥ 500 500 ≥ R ≥ 160

Kurvens innerside bq0 = 1 447,5 bq0 =(1 381,5+ 
33 000

R

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

Kurvens ytterside bq0 = 1 447,5 bq0 =(1 375,5+ 
26 000

R

For en perronghøyde på 550 mm og 760 mm skal avstanden mellom spormidte og perrongkant være:

Belgia «P»

bq0 = 1 650 + 
5 000

 i kurver med en radius R, der 1000 ≤ R < ∞ (m)
R

bq0 = 1 650 + 
2 6470

 – 21,5 i kurver med en radius R, der R < 1000 (m)
R
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Italia «P»

For en perronghøyde på 550 mm:

bq0 = 1 650 + 
3 750

 -11,5
R

Finland «P»

bq0 = 1 800 + 
36 000

R

Litauen, Latvia og Estland «P»

For infrastruktur for konvensjonelle tog:

For en perronghøyde på 200 mm: bq0 = 1 745 mm (+ 30 mm, - 25 mm).

For en perronghøyde på 1 100 mm: bq0 = 1 920 mm (+ 30 mm, - 25 mm).

Nord‑Irland «P»

På et rett og jevnt spor: bq0 = 1 560 mm.

Polen «P»

bq0 = 1 725+ 
36 000

R

Portugal «P»

Gjelder bare for all eksisterende infrastruktur for konvensjonelle tog.

Sporvidde (nominell):1668 mm

For en perronghøyde (h) på 900 mm (700 mm < h ≤ 1 170 mm)

bq0 = 1 770+ 
31 750

R

For en perronghøyde (h) på 685 mm (400 mm ≤ h ≤ 700 mm)

bq0 = 1 800+ 
23 250

R

Spania «P»

Bare de delene av jernbanenettet som har en sporvidde på 1 668 mm

bq0 = 1 720+ 
3 750

R

Sverige «P»

bq0(innvendig) = 1 670 + 
41 000

R

bq0(utvendig) = 1 670 + 
31 000

R
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7.4.1.3.  Trinn for av- og påstigning

7.4.1.3.1.  Allment

Når samvirkende rullende materiell bruker perronger som er beskrevet ved særtilfellene angitt i nr. 
7.4.1.2 for perronger med en høyde på 550 mm eller 760 mm, kan følgende tilleggsverdi δg legges til 
den konvensjonelle verdien δh.

Den tilsvarende verdien bq0 er også angitt i tabellene.

Tilleggsverdi δg for et rett og jevnt spor: 

Belgia 
«P»

Finland 
«P»

Italia 
«P»

Polen 
«P»

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 900 mm

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 685 mm

Sverige 
«P»

Spania 
«P»

Storbri-
tannia 
«P»

δg 0 150 11,5 75 + 120 mm + 150 mm 20 70 -202,5

bq0 1650 1800 1661,5 1725 1770 mm 1800 mm 1670 1720 1447,5

For yt-
terligere 
mål, se:

7.4.1.3.3 7.4.1.3.4 7.4.1.3.4 7.4.1.3.2

Tilleggsverdi δg for R = 300 m

Belgia 
«P»

Finland 
«P»

Italia 
«P»

Polen 
«P»

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 900 mm

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 685 mm

Sverige 
«P»

Spania 
«P»

Storbri-
tannia 
«P»

δg 54,5 257,5 11,5 195 + 213 mm + 215 mm

Inn-
vendig 

144
Ut-

vendig 
123,5

70

Standard 
–200

Eurostar
-170

bq0 1716,5 1920 1674 1845 1876 mm 1878 mm

Inn-
vendig 
1806,5

Ut-
vendig 
1773,5

1732,5

Standard 
1462,5

Eurostar
1492,5

For yt-
terligere 
mål, se:

7.4.1.3.3 7.4.1.3.4 7.4.1.3.4 7.4.1.3.2

7.4.1.3.2.  Særtilfelle for rullende materiell som benyttes i Storbritannia «P»

Ettersom δg er en negativ verdi, må det første trinnet som definert i nr. 4.2.2.12.1, fjernes ved kjøring 
på jernbanelinjer i Storbritannia. Under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet på 
jernbanelinjer i Storbritannia være i samsvar med verdiene i følgende tabell:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m, tilfelle Standard 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m, tilfelle Eurostar 255 230 160
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7.4.1.3.3.  Særtilfelle for rullende materiell som benyttes i Finland «P»

Ettersom verdien av δg øker, er det nødvendig med et tilleggstrinn når det rullende materiellet brukes 
på jernbanelinjer i Finland. Under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet være i samsvar 
med verdiene i følgende tabell og være konstruert slik at det oppfyller kravene til kjøretøyets største 
konstruksjonsprofil i vedlegg W til TSI-en for godsvogner:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 410 230 160

7.4.1.3.4. Særtilfelle for rullende materiell som er ment å trafikkere det eksisterende jernbanenettet for 
konvensjonelle tog i Portugal «P»

Ettersom verdien av δg øker og perrongnivåene avviker (900 mm og 685 mm) fra standardperrongnivåene 
(760 mm og 550 mm), er det nødvendig med et tilleggstrinn for det rullende materiellet som skal 
brukes på jernbanelinjer i Portugal; under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet være i 
samsvar med verdiene i følgende tabell og være utformet slik at kjøretøyets største konstruksjonsprofil 
oppfyller kravene i prEN 15273-2:2005 — Jernbane —Profiler — Del 2: Lasteprofil for rullende 
materiell — Tillegg for kinematiske lasteprofiler i Portugal (CP)

Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell (pendlerlinje og hovedlinje) 
skal optimaliseres for påstigning fra perronger med en høyde på 900 mm.

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 370 230 160
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7.4.1.4. Frie passasjer

Særtilfelle for Storbritannia, Nord‑Irland og Irland «P»

På grunn av konstruksjonsprofilen, sporets krumning og derav følgende begrenset kjøretøybredde 
gjelder følgende:

Fra kjøretøyets inngang skal minstebredden for den frie passasjen for tilgang til de prioriterte setene 
være i samsvar med det generelle tilfellet.

Det skal ikke stilles særlige krav til minstebredde for frie passasjer med hensyn til bevegelseshemmede 
personers tilgang til andre seter.

7.4.1.5. Hørbare dørsignaler i samsvar med kapittel 4.2.2.4.1 «P»

Særtilfelle for Tyskland

Fordi moderne tog i Tyskland har lavere støynivåer, skal det hørbare signalet ha en lydstyrke på 
minst 60 dB L(Aeg, T +/- 2). Alternativt skal hørbare signaler ha en lydstyrke som ligger 5 dB over 
bakgrunnsstøyen.

7.4.1.6.  Prioriterte seter «P»

Særtilfeller for Tyskland og Danmark

10 % av alle seter skal være prioriterte seter. I tog med frivillig og tvungen reservasjon skal minst 
20 % av de nevnte prioriterte setene ha et piktogram, mens de øvrige 80 % av de prioriterte setene kan 
bestilles eller reserveres på forhånd.

I tog uten muligheter for reservasjon skal alle prioriterte seter ha et piktogram for bevegelseshemmede 
personer i samsvar med nr. 4.2.2.2.1.1.

7.4.1.7.  Hinderfrie atkomstveier «P» (nr. 4.1.2.3.1)

Særtilfelle for Frankrike (bare Ile de France‑jernbanenettet)

Dersom en stasjon innenfor en avstand på 25 km på den samme strekningen har en hinderfri atkomstvei, 
kreves det ikke at nye, fornyede eller opprustede stasjoner med et passasjerantall på mindre enn 5 000 
per dag samlet for ankomst og avgang, oppfyller kravene til hinderfrie atkomstveier med hensyn til 
aspektene heiser og/eller ramper. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av nye stasjoner legges 
til rette for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle 
kategorier av bevegelseshemmede.

7.4.1.8.  Passasjerantall

Særtilfelle for Østerrike «T1»

På grunn av de østerrikske myndighetenes raske gjennomføringsplan, skal kravene til passasjerantall 
angitt i nr. 7.1.1 og 7.3.1 (Infrastruktur) og 4.1.4 (driftsregler for hinderfrie atkomstveier) så lenge 
dette midlertidige særtilfellet varer, få anvendelse bare på ny, opprustet eller fornyet infrastruktur 
på stasjoner med en gjennomsnittlig passasjerstrøm på minst 2 000 passasjerer per dag samlet for 
ankomst og avgang.
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7.5.  Rullende materiell som brukes i henhold til nasjonale, bilaterale, multilaterale eller 
internasjonale avtaler

7.5.1.  Gjeldende avtaler

Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at denne TSI-en er trådt i kraft, underrette Kommisjonen 
om følgende avtaler vedrørende driften av rullende materiell (bygging, fornyelse, opprusting, 
ibruktaking, drift og styring av rullende materiell som angitt i kapittel 2 i denne TSI-en), som omfattes 
av denne TSI-ens virkeområde:

— nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater og jernbaneforetak 
eller infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er 
nødvendige ettersom den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal karakter,

— bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller 
sikkerhetsmyndigheter som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

— internasjonale avtaler mellom én 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.

Fortsatt drift/vedlikehold av rullende materiell som omfattes av disse avtalene, skal være tillatt så 
lenge de overholder Fellesskapets regelverk.

Avtalenes forenlighet med Den europeiske unions regelverk, herunder at de sikrer likebehandling, 
og særlig med denne TSI-en, vil bli vurdert, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak som f.eks. 
revisjon av denne TSI-en slik at den kan omfatte eventuelle særtilfeller eller overgangsordninger.

7.5.2.  Framtidige avtaler

Ved eventuelle framtidige avtaler eller endring av eksisterende avtaler, særlig de som omfatter kjøp 
av rullende materiell med en konstruksjon som ikke er sertifisert i samsvar med TSI-ene, skal det tas 
hensyn til Den europeiske unions regelverk og særlig til denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen om slike avtaler/endringer. Deretter gjelder samme framgangsmåte som i nr. 7.5.1.

7.6. Ibruktaking av infrastruktur og rullende materiell

Dersom det er oppnådd samsvar med TSI-en for bevegelseshemmede personer, og det er utstedt 
en EF-verifiseringserklæring for infrastruktur og rullende materiell i én av medlemsstatene, skal 
alle medlemsstater anerkjenne dette med hensyn til spørsmål som gjelder tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede personer, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF.

Når det søkes om et sikkerhetssertifikat i henhold til artikkel 10 i direktiv 2004/49/EF (del B i 
sertifikatet) eller tillatelse til ibruktaking i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, kan 
jernbaneforetakene søke om sertifikat/tillatelse til ibruktaking for infrastruktur og rullende materiell. 
Rullende materiell kan grupperes etter serie eller type.

Det skal imidlertid verifiseres at infrastruktur og rullende materiell er forenlige når de brukes sammen. 
Dette kan gjøres ved hjelp av infrastrukturregisteret og registeret for rullende materiell.

______________
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VEDLEGG D

Vurdering av samtrafikkomponenter

D.1 Virkeområde

Dette vedlegg omhandler samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter.

D.2 Egenskaper

Egenskapene ved de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell D.1.

Tabell D.1

Vurdering av samtrafikkomponenter

1 2 3 4 5

Samtrafikkomponenter og egenskaper som skal 
vurderes

Vurdering i følgende fase

Konstruksjons- og utviklingsfase Produksjons-fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Undersøkelse 
av framstillings-

prosessen
Typeprøving Verifisering av 

typesamsvar

4.1.2.11.2 og 4.1.2.12.2  Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X

4.1.2.21.2  Ombordstignings-innretninger X X X

4.1.2.4  Taktile trykknapper X X X

4.1.2.7.2  Stellebord for spedbarn X X X

4.1.2.11  Taktile skilter X X X

4.1.2.9.2  Billettautomater X X X

4.2.2.6  Toalettmoduler X X X

4.2.2.8.3  Utstyr for visuell informasjon til 
passasjerer

X X X

4.2.2.3, 4.2.2.6 og 4.2.2.11  Alarmenheter for 
passasjerer

X X X

4.2.2.12.3  Ombordstigningsinnretninger X X X

4.2.2.4  Trykknapper X X X

4.2.2.6.3.2  Stellebord for spedbarn X X X

4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 og  Vedlegg N Visuell 
informasjon og visuelle 
skilter

X X X
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VEDLEGG E

Vurdering av delsystemene

E.1 Virkeområde

Dette vedlegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemene

E.2 Egenskaper og moduler

De egenskapene ved delsystemet som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasene, 
er merket med «X» i tabell E.1 for delsystemet «infrastruktur» og i tabell E.2 for delsystemet «rullende materiell».

Tabell E.1

Vurdering av delsystemet «infrastruktur» (bygd og levert som en enkelt enhet)

1 2 3 4 5

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- 
og utviklingsfase Produksjonsfase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Bygging, 
sammensetning, 

montering

Sammensetning 
(før ibruktaking)

Validering under 
fullverdige 

driftsforhold

4.1.2.2  Parkeringsmuligheter for 
bevegelseshemmede personer

X X

4.1.2.3  Hinderfrie atkomstveier

4.1.2.3.1  Allment X X

4.1.2.3.2  Merking av atkomstveier X X

4.1.2.4  Dører og innganger X X

4.1.2.5  Gulvoverflater X X

4.1.2.6  Gjennomsiktige hindre X X

4.1.2.7  Toaletter X X

4.1.2.8  Møbler og frittstående innretninger X X

4.1.2.9  Billettsalg/-luker 
eller billettautomater, 
informasjonsskranker, 
billettkontrollmaskiner, telleapparater, 
kundeservicesteder

X X

4.1.2.10  Belysning X X

4.1.2.11  Visuell informasjon: skilter, 
piktogrammer, dynamisk informasjon

X X X

4.1.2.12  Muntlig informasjon X X X

4.1.2.13  Nødutganger, alarmer X X X

4.1.2.14  Geometri for broer og underganger X X

4.1.2.15  Trapper X X

4.1.2.16  Håndlister X X

4.1.2.17  Ramper, rulletrapper, heiser, 
rullefortau

X X

4.1.2.18.1  Perronghøyde X X

4.1.2.18.2  Avstand mellom spormidte og 
perrongkant

X
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1 2 3 4 5

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- 
og utviklingsfase Produksjonsfase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Bygging, 
sammensetning, 

montering

Sammensetning 
(før ibruktaking)

Validering under 
fullverdige 

driftsforhold

4.1.2.18.3  Sporets utforming langs perrongene X

4.1.2.19  Perrongbredde og perrongkant X X

4.1.2.20  Perrongende X X

4.1.2.21  Ombordstigningshjelpemidler for 
passasjerer som bruker rullestol

X X

4.1.2.22  Planovergang på stasjoner X X

Tabell E.2

Vurdering av delsystemet «rullende materiell» (bygd og levert som serieprodukter)

1 2 3 4

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjons fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 
og/eller design-

kontroll

Type prøving Rutine prøving

4.2.2.2  Seter

4.2.2.2.1  Allment X X

4.2.2.2.1  Prioriterte seter - allment X X

4.2.2.2.2.2  Seter som vender samme vei X X

4.2.2.2.3.3  Seter som er vendt mot hverandre X X

4.2.2.3  Rullestolplasser X X

4.2.2.4  Dører

4.2.2.4.1  Allment X X

4.2.2.4.2  Utvendige dører X X

4.2.2.4.3  Innvendige dører X X

4.2.2.5  Belysning X

4.2.2.6  Toaletter

4.2.2.6.1  Allment X X

4.2.2.6.2  Standardtoalett X X

4.2.2.6.3  Universaltoalett X X

4.2.2.7  Frie passasjer X X

4.2.2.8  Kundeinformation

4.2.2.8.1  Allment X X

4.2.2.8.2  Informasjon (skilter) X X

4.2.2.8.2  Informasjon (rutebeskrivelse og setereservasjon) X X

4.2.2.9  Høydeforskjeller X X

4.2.2.10  Håndlister X X
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1 2 3 4

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjons fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 
og/eller design-

kontroll

Type prøving Rutine prøving

4.2.2.11  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol X X

4.2.2.12  Plassering av trinn for av- og påstigning

4.2.2.12.1  Allmenne krav X

4.2.2.12.2  Trinn for av- og påstigning X

4.2.2.12.3.5  Bevegelige trinn X X X

4.2.2.12.3.6  Bærbare ramper X X

4.2.2.12.3.7  Halvautomatiske ramper X X X

4.2.2.12.3.8  Overgangsplater X X X

4.2.2.12.3.9  Ombordmonterte heiser X X X
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VEDLEGG F

Framgangsmåter for samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet

F.1.  Liste over modulene

Moduler for samtrafikkomponenter:

— Modul A: Intern produksjonskontroll

— Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering

— Modul B: Typeprøving

— Modul C: Typesamsvar

— Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

— Modul F: Produktverifisering

— Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

— Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

— Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

Moduler for delsystemer:

— Modul SB: Typeprøving

— Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

— Modul SF: Produktverifisering

— Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

— Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

Modul for vedlikeholdsordninger:

— Framgangsmåte for samsvarsvurdering av modul

F.2.  Moduler for samtrafikkomponenter

F.2.1. Modul A: Intern produksjonskontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponentene er i samsvar 
med kravene i TSI-en. I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for 
vurderingen, skal dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,
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— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en skriftlig 
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten. Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte 
de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-
samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— henvisning til denne TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

6. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen 
med den tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er 
framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

7. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.2.  Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponenten er i samsvar 
med kravene i TSI-en.

Den tekniske dokumentasjonen skal også godtgjøre at prosjekteringen av samtrafikkomponenten, som 
allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten har vært i drift i samme bruksområde.

I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, framstilling, 
vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for vurderingen, skal 
dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten og bruksvilkårene for denne,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelser av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Det meldte organet, som produsenten har valgt, skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og 
prøvingene for å kontrollere at samtrafikkomponentene er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge en av 
følgende framgangsmåter:

5.1.  Verifisering	ved	undersøkelse	og	prøving	av	hvert	enkelt	produkt

5.1.1. Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere 
at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i den tekniske dokumentasjonen, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard 
som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.1.2. Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med 
hensyn til de prøvingene som er gjennomført.

5.2.  Statistisk	verifisering

5.2.1. Produsenten skal presentere sine produkter i form av homogene partier og treffe alle de tiltakene 
som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir framstilt, er 
homogent.

5.2.2. Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det 
skal tas en stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for 
seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den typen som 
er beskrevet i den tekniske dokumentasjonen og kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om 
partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk 
standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.2.3. Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, 
prøvetakingsplan osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Om nødvendig kan produsentens bestemmelsesrett være begrenset for visse komponenter. I slike tilfeller er den relevante 
verifiseringsprosessen som kreves for samtrafikkomponenten, angitt i TSI-en (eller i vedleggene til denne).
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5.2.4. Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de 
prøvingene som er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan bringes i omsetning, unntatt 
de samtrafikkomponentene fra prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

5.2.5. Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene 
som er nødvendige for å hindre at dette partiet bringes i omsetning. Dersom partier ofte blir avvist, kan 
det meldte organet innstille den statistiske verifiseringen.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

Sertifikatet som det skal vises til, er samsvarssertifikatet nevnt i nr. 5. Produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at de på anmodning kan legge fram 
samsvarssertifikater fra det meldte organet.

7. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen 
med den tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er 
framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.3 Modul B: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å fastslå 
og bekrefte at en type som er representativ for vedkommende produksjon, oppfyller bestemmelsene i 
den aktuelle TSI-en.

2. Søknaden om EF-typeprøving skal leveres av produsenten eller av dennes representant som er etablert 
i Fellesskapet. 
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Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse, og dersom søknaden leveres av representanten, vedkommendes 
navn og adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ,

— teknisk dokumentasjon som beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille et prøveeksemplar, heretter kalt «type», som er representativt for vedkommende 
produksjon, til rådighet for det meldte organet.

En type kan omfatte flere versjoner av samtrafikkomponenten, forutsatt at forskjellene mellom 
versjonene ikke medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre prøvingsprogrammet.

Dersom det i framgangsmåten for typeprøving ikke anmodes om noen typeprøving, og dersom typen 
er tilstrekkelig definert av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 3, skal det meldte organet 
godkjenne at ingen prøveeksemplarer stilles til dets rådighet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponenten er i samsvar 
med kravene i TSI-en. I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Det meldte organet skal

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen,

4.2.  kontrollere at det eller de prøveeksemplarene som kreves for prøvingene, er blitt framstilt i samsvar 
med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller få gjennomført typeprøvinger i samsvar 
med bestemmelsene i TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene,

4.3.  dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøy 
og -resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for samtrafikkomponenten i 
prosjekteringens sluttfase,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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4.4. dersom TSI-en krever at det gjennomføres en undersøkelse av framstillingsprosessen, undersøke 
den framstillingsprosessen som er planlagt for å framstille samtrafikkomponenten med henblikk 
på å vurdere hvordan den bidrar til produktsamsvar, og/eller gjennomgå undersøkelsen som ble 
gjennomført av produsenten i prosjekteringens sluttfase,

4.5. identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-
en og de europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante 
bestemmelsene i disse europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.6.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og nødvendige prøvingene i samsvar med 
nr. 4.2, 4.3 og 4.4 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt, i 
de tilfellene produsenten har valgt å anvende dem,

4.7.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2, 4.3 og 4.4 for å fastslå om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller kravene i 
TSI-en i de tilfellene der de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.8.  inngå avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres.

5. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et typeprøvingssertifikat 
til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner fra kontrollen, 
vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente 
typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.

Dersom produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, nektes et 
typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en behørig begrunnelse for et slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

6. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for 
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som kan påvirke oppfyllelsen 
av kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for produktet. I slike tilfeller skal det meldte 
organet som utstedte EF-typeprøvingssertifikatet, gi samtrafikkomponenten en tilleggsgodkjenning. 
I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og 
nødvendige som følge av endringene. Tilleggsgodkjenningen skal enten gis i form av et tillegg til det 
opprinnelige typeprøvingssertifikatet eller ved at det utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet 
er kalt tilbake.

7. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten 
med gyldighetstiden nevnt i nr. 5, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

8. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene og tilleggene.

9. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene og/
eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene (se nr. 5) skal være tilgjengelige for de andre 
meldte organene.

10. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sammen med den tekniske 
dokumentasjonen oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og tilleggene til disse i et tidsrom 
på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. Dersom verken produsenten eller dennes 
representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig, den personen som bringer samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

F.2.4  Modul C: Typesamsvar

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten der produsenten eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten er i samsvar 
med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at den oppfyller kravene i den aktuelle 
TSI-en.
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2. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal 
sikre at samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en.

3. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt 
når det gjelder typeprøvingssamsvar, samt datoen på EF-typeprøvingssertifikatet (og tilleggene til 
dette) og sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

4. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

5. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.5. Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at 
den oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for produksjon samt kontroll og prøving 
av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponenter 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, 
som er utstedt etter at framgangsmåten for typeprøving av modul B er avsluttet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponentene er i samsvar med den typen som 
er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en. Alle de elementene, 
kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk og 
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, 
-håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder produktkvalitet,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den nødvendige produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem for 
produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden EN ISO 9001:2000, som 
tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som kvalitetsstyringssystemet 
skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et kontrollbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering 
er nødvendig.
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Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, kontroll-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette ved tilsynet.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at 
kvalitetsstyringssystemet virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport 
og, dersom en prøving er gjennomført, en prøvingsrapport.

5. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,
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— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3,

— typeprøvingssertifikatet med tillegg.

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.6.  Modul F: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, kontrollerer og bekrefter at den aktuelle samtrafikkomponenten, som er underlagt 
bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og 
at den oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, 
og med kravene i den aktuelle TSI-en.

3. Det meldte organet skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at 
samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, 
og med kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge enten undersøkelse og prøving av hver 
samtrafikkomponent som angitt i nr. 4, eller undersøkelse og prøving av samtrafikkomponentene på et 
statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.

4. Verifisering	ved	undersøkelse	og	prøving	av	alle	samtrafikkomponenter

4.1.  Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere 
at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene 
i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som 
TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene(3) eller tilsvarende prøvinger anvendes.

4.2.  Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med 
hensyn til de prøvingene som er gjennomført.

4.3.  Produsenten eller dennes godkjente representant skal sikre at de på anmodning kan legge fram 
samsvarssertifikater fra det meldte organet.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Produsentens bestemmelsesrett kan være begrenset i særskilte TSI-er.
(3) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 

gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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5. Statistisk	verifisering

5.1.  Produsenten skal presentere sine samtrafikkomponenter i form av homogene partier og treffe alle 
de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir 
framstilt, er homogent.

5.2.  Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det 
skal tas en stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for 
seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den typen 
som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om 
partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk 
standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.3.  Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, 
prøvetakingsplan osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

5.4.  Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de 
prøvingene som er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan bringes i omsetning, unntatt 
de samtrafikkomponentene fra prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene 
som er nødvendige for å hindre at dette partiet bringes i omsetning. Dersom partier ofte blir avvist, kan 
det meldte organet innstille den statistiske verifiseringen.

5.5.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at vedkommende på 
anmodning kan legge fram samsvarssertifikater fra det meldte organet.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— typeprøvingssertifikatet med tillegg,

— samsvarssertifikatet som nevnt i nr. 4 eller 5.
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7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.7  Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er 
angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponent 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-
en. Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på 
en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder prosjekterings- og produktkvalitet,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil 
bli anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
samtrafikkomponenten, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke 
anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den 
aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene for kvalitetsstyring og framgangsmåter for kvalitetsstyring skal særlig dekke 
vurderingsfasene, for eksempel undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og 
typeprøvinger, slik de er angitt i TSI-en for samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden 
EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4. Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, 
kontroll-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for 
eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers 
kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder 
og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten 
anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å 
kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten 
en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en prøving, en prøvingsrapport.
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5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger og 
tilleggsgodkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når 
det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatet og sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3.

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.



22.10.2015 Nr. 64/969EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

F.2.8  Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der det meldte organet gjennomfører en 
designkontroll av en samtrafikkomponent, og produsenten eller dennes godkjente representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er 
angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som den vedkommende 
samtrafikkomponenten representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-
en. Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på 
en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder prosjekterings- og produktkvalitet,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil 
bli anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
samtrafikkomponenten, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke 
anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den 
aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring skal særlig dekke vurderingsfasene, for 
eksempel undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og typeprøvinger, slik de er angitt 
i TSI-en for samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden 
EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
revisjonen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, 
kontroll-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for 
eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers 
kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder 
og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten 
anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å 
kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten 
en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.
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6. Designkontroll

6.1.  Produsenten skal for den aktuelle samtrafikkomponenten levere en søknad om designkontroll til et 
meldt organ etter eget valg.

6.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan samtrafikkomponenten er prosjektert, framstilt, 
vedlikeholdt og hvordan den fungerer, samt gjøre det mulig å vurdere om den oppfyller kravene i TSI-
en.

Den skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner med relevante 
bestemmelser, som er anvendt helt eller delvis,

— nødvendig støttedokumentasjon for å sikre at spesifikasjonene er tilstrekkelige, særlig når de 
europeiske spesifikasjonene og de relevante bestemmelsene ikke er blitt anvendt,

— prøvingsprogrammet,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

6.3.  Søkeren skal legge fram resultatene av prøvinger(1), herunder typeprøvinger dersom det kreves, som 
er gjennomført av søkerens egnede laboratorium eller på vegne av dette.

6.4.  Det meldte organet skal undersøke søknaden og vurdere resultatene av prøvingene. Dersom designen 
er i samsvar med bestemmelsene i den aktuelle TSI-en, skal det meldte organet utstede et EF-sertifikat 
for designkontroll til søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra kontrollen, vilkår for 
sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente designen, 
og eventuelt en beskrivelse av hvordan produktet fungerer.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

6.5.  Søkeren skal underrette det meldte organet som har utstedt EF-sertifikatet for designkontroll, om 
alle endringer i den godkjente designen som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i TSI-en eller de 
foreskrevne bruksvilkårene for samtrafikkomponenten. I slike tilfeller skal det meldte organet som 
utstedte EF-sertifikatet for designkontroll, gi samtrafikkomponenten en tilleggsgodkjenning. I så 
fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og 
nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen kan gis i form av et tillegg til det 
opprinnelige EF-sertifikatet for designkontroll.

6.6. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6.4, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten med 
gyldighetstiden nevnt i nr. 6.3, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

7. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet og de EF-sertifikatene for designkontroll som det har 
utstedt, tilbakekalt eller avvist.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utstedte EF-sertifikater for designkontroll med tillegg.

(1) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt.
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8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— rapporter om godkjenning og tilsyn av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3 og 4,

— EF-sertifikatet for designkontroll med tillegg.

9. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

10. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.9. Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å 
fastslå og bekrefte at et prøveeksemplar som er representativt for den aktuelle produksjonen, oppfyller 
bestemmelsene i den aktuelle TSI-en når det gjelder bruksegnethet, ved typevalidering gjennom 
driftserfaring(1).

2. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal levere søknaden om 
typevalidering gjennom driftserfaring til et meldt organ etter eget valg. 

(1) I tidsrommet for driftserfaring skal ikke samtrafikkomponenten bringes i omsetning.
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Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse, og dersom søknaden leveres av representanten, vedkommendes 
navn og adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ,

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3,

— programmet for validering gjennom driftserfaring som er beskrevet i nr. 4,

— navn og adresse på det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/eller jernbaneforetak) 
som søkeren har inngått en avtale med om å bidra til en vurdering av bruksegnethet gjennom 
driftserfaring,

— ved å bruke samtrafikkomponenten i drift,

— ved å overvåke atferden i drift, og

— ved å utarbeide en rapport om driftserfaring,

— navnet og adressen på selskapet som skal vedlikeholde samtrafikkomponenten i det tidsrommet 
eller over den kjørelengden som kreves for å innhente driftserfaring,

— en EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenten, og

— dersom modul B kreves i TSI-en, et EF-typeprøvingssertifikat,

— dersom modul H2 kreves i TSI-en, et EF-sertifikat for designkontroll.

Søkeren skal stille til rådighet for det eller de selskapene som påtar seg å bruke samtrafikkomponenten 
i drift, et prøveeksemplar eller et tilstrekkelig antall prøveeksemplarer som er representative 
for den planlagte produksjonen, heretter kalt «type». En type kan omfatte flere versjoner 
av samtrafikkomponenten, forutsatt at alle forskjellene mellom versjonene omfattes av EF-
samsvarserklæringer og sertifikater som nevnt ovenfor.

Det meldte organet kan anmode om at ytterligere prøveeksemplarer tas i bruk dersom dette er 
nødvendig for å gjennomføre valideringen gjennom driftserfaring.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet oppfyller kravene i TSI-
en. Dokumentasjonen skal omfatte drift av samtrafikkomponenten, og i den utstrekning det er relevant 
for slik vurdering, skal den også omfatte prosjektering, framstilling og vedlikehold.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— den tekniske spesifikasjonen som samtrafikkomponentens yteevne og driftsatferd skal vurderes i 
forhold til (relevant TSI og/eller europeiske spesifikasjoner med relevante bestemmelser),

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering, 
framstilling og drift av samtrafikkomponenten,
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og i den utstrekning det er relevant for vurderingen:

— konstruksjons- og produksjonstegninger,

— resultater fra konstruksjonsberegninger og gjennomførte kontroller,

— prøvingsrapporter

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

En liste over de europeiske spesifikasjonene som det vises til i den tekniske dokumentasjonen, og som 
anvendes helt eller delvis, skal vedlegges.

4. Programmet for validering gjennom driftserfaring skal inneholde:

— påkrevd yteevne eller driftsatferd for samtrafikkomponenten som prøves,

— installasjonskonfigurasjon,

— programmets varighet – enten tid eller kjørelengde,

— forventede driftsforhold og forventet serviceprogram,

— vedlikeholdsprogrammet,

— de særlige driftsprøvingene som eventuelt skal gjennomføres,

— partistørrelsen for prøveeksemplarene – dersom det er mer enn ett,

— inspeksjonsprogrammet (inspeksjonenes art, antall og hyppighet, dokumentasjon),

— kriterier for akseptable feil og virkningen av disse på programmet,

— opplysningene som skal tas med i rapporten fra selskapet som bruker samtrafikkomponenten i 
drift (se nr. 2).

5. Det meldte organet skal utføre følgende:

5.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen og programmet for validering gjennom driftserfaring,

5.2.  undersøke at typen er representativ og er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen,

5.3.  undersøke at programmet for validering gjennom driftserfaring er godt egnet til å vurdere påkrevd 
yteevne og driftserfaring for samtrafikkomponenten,

5.4.  bli enig med søkeren om programmet og hvor inspeksjonene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres, og hvilket organ som skal gjennomføre prøvingene (meldt organ eller et annet 
kvalifisert laboratorium),

5.5.  overvåke og kontrollere framdriften i drift, anvendelse og vedlikehold av samtrafikkomponenten,

5.6.  vurdere rapporten som skal utarbeides av det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/
eller jernbaneforetak) som bruker samtrafikkomponenten, og all annen dokumentasjon og alle andre 
opplysninger som innhentes i løpet av prosessen (prøvingsrapporter, vedlikeholdserfaring osv.),

5.7.  vurdere om driftsatferden oppfyller kravene i TSI-en.

6. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et sertifikat for 
bruksegnethet til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner 
fra valideringen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere 
den godkjente typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.
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En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.

Dersom søkeren nektes et sertifikat for bruksegnethet, skal det meldte organet framlegge en detaljert 
begrunnelse for nektelsen.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

7. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen om sertifikatet 
for bruksegnethet, om alle endringer av det godkjente produktet som skal oppnå tilleggsgodkjenning, 
dersom disse endringene kan påvirke bruksegnetheten eller de foreskrevne vilkårene for å anvende 
produktet. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er 
relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et 
tillegg til det opprinnelige sertifikatet for bruksegnethet, eller i form av et nytt sertifikat, som utstedes 
når det gamle sertifikatet er tilbakekalt.

8. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 7, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten 
med gyldighetstiden nevnt i nr. 6, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

9. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste sertifikatene for bruksegnethet.

10. De andre meldte organene skal på anmodning få kopier av de utstedte sertifikatene for bruksegnethet 
og/eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte 
organene.

11. Produsenten eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
erklæring om bruksegnethet for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 og 
i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-erklæringen om bruksegnethet med tilhørende dokumenter 
skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder bruksegnethet, samt datoen på sertifikatet for bruksegnethet og sertifikatets 
gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til denne TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

12.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
erklæringen om bruksegnethet i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/976 22.10.2015

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

F.3.  Moduler for EF-verifisering av delsystemer

F.3.1. Modul SB: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på anmodning fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at en type av delsystemet «infrastruktur» eller «rullende materiell», som er representativt 
for vedkommende produksjon:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten.

Typeprøvingen som er definert i denne modulen, kan omfatte særskilte vurderingsfaser — undersøkelse 
av prosjektering, typeprøving eller gjennomgåelse av framstillingsprosess, som er beskrevet i den 
relevante TSI-en.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av typeprøving) av 
delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Søkeren skal stille et prøveeksemplar av delsystemet(3), heretter kalt «type», som er representativt for 
vedkommende produksjon, til rådighet for det meldte organet.

En type kan omfatte flere versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke 
medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre prøvingsprogrammet.

Dersom det til en særskilt prøvings- eller undersøkelsesmetode kreves, og dette er angitt i TSI-en eller 
i den europeiske spesifikasjonen(4) som det vises til i TSI-en, skal ett eller flere prøveeksemplarer av 
en delenhet eller enhet, eller et prøveeksemplar av et umontert delsystem, framlegges.

Den tekniske dokumentasjonen og prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene skal gjøre det mulig å 
forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, vedlikehold og drift, og å vurdere samsvar 
med bestemmelsene i TSI-en.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av delsystemet,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».

(3) Det relevante avsnittet i en TSI kan inneholde særlige krav i så henseende.
(4) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 

gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.



22.10.2015 Nr. 64/977EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for 
samtrafikkomponentene og alle de nødvendige elementene som er definert i vedlegg VI til nevnte 
direktiver,

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

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller drift av 
delsystemet,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

4. Det meldte organet skal

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen,

4.2.  kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene av delsystemet eller enheter eller delenheter 
av delsystemet er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller 
få gjennomført typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i TSI-en og de relevante europeiske 
spesifikasjonene. Framstillingen skal kontrolleres ved hjelp av en egnet vurderingsmodul,

4.3.  dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, 
-verktøy og -resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for delsystemet i 
prosjekteringens sluttfase,

4.4.  identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-
en og de europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante 
bestemmelsene i disse europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.5.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2. og 4.3 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt i 
de tilfellene disse er valgt,

4.6.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2 og 4.3 for å fastslå om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der 
de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.7.  inngå avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres.

5. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et 
typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på oppdragsgiveren 
og den eller de produsentene som er angitt i den tekniske dokumentasjonen, samt konklusjoner fra 
kontrollen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den 
godkjente typen.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.
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Dersom oppdragsgiveren nektes typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en behørig 
begrunnelse for et slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

6. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene.

7. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene 
og/eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte 
organene.

8. Oppdragsgiver skal oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg sammen med 
den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid. Dokumentene skal oversendes enhver 
medlemsstat som anmoder om det.

9. Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som innehar den tekniske 
dokumentasjonen for typeprøvingssertifikatet, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen av 
kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle 
motta en tilleggsgodkjenning. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og 
prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen 
kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige typeprøvingssertifikatet eller ved at det utstedes 
et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.

F.3.2. Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på forespørsel fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell» som allerede har mottatt et 
typeprøvingssertifikat fra et meldt organ:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet gjennomfører framgangsmåten på følgende vilkår:

— det typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, er fortsatt gyldig for det delsystemet 
som søknaden omfatter,

— oppdragsgiveren(2) og den involverte hovedleverandøren oppfyller forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at 
delsystemet integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel monterer eller 
installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifisering, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving 
av ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6. 

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret 
for å integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i produksjonen (herunder 
montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for 
disse aktivitetene, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom en hovedleverandør er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for 
å integrere delsystemet), skal hovedleverandøren under alle omstendigheter anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være 
gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

4. Framgangsmåte	for	EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et kvalitetsstyrings-
system for produksjonen), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, som angitt i 
nr. 5.3 og nr. 6.5, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de involverte 
produsentene om valg av meldt organ og om søknaden.

Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, 
vedlikehold og drift, og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

4.2.  Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt 
etter at framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom disse europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut. 
Støttedokumentasjonen skal omfatte resultater fra prøvinger som er utført på produsentens egnede 
laboratorium eller for dennes regning,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder 
sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge med 
alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— påvisning av at alle faser nevnt i nr. 5.2 er omfattet av kvalitetsstyringssystemet til oppdragsgiver, 
dersom vedkommende er involvert, og/eller til hovedleverandørene, og bevis på at systemene er 
virkningsfulle,

— opplysninger om hvilket meldt organ som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med disse 
kvalitetsstyringssystemene.

4.3.  Det meldte organet skal først undersøke søknaden med hensyn til gyldigheten av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet. 

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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Dersom det meldte organet anser at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller egnet, og at en 
ny typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal 
levere en søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— den tekniske dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, som 
er utstedt etter at framgangsmåten for typeprøving av modul SB er avsluttet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger 
om den relevante delen.

5.2.  En oppdragsgiver eller hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha 
et kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med den typen som er 
beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en. Kvalitetsstyringssystemet eller 
kvalitetsstyringssystemene til øvrige leverandører skal sikre at deres medvirkning i delsystemet er i 
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren eller søkerne følger, skal dokumenteres 
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner for alle søkere:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn til 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstilling, montering og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvantiteten på det samlede delsystemet, 
herunder særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt 
finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.
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5.3.  Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som 
er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystem(er)(1).

Dersom delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene 
i TSI-en, og samsvaret er basert på flere enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig 
undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en 
tydelig måte,

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er 
dokumentert på en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4.  Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om 
det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom søkeren innfører 
et kvalitetsstyringssystem for produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til 
standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos det delsystemet som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige 
medvirkning i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
de tekniske sidene ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et 
vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle 
de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det 
slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver 
betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av TSI-kravene.

— Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
hovedleverandøren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal oversende (eller 
sørge for oversendelset) til det meldte organet nevnt i nr. 5.1 alle nødvendige dokumenter for dette 
formål, herunder gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning 
det er relevant for søkernes særlige medvirkning i delsystemet), særlig: 

(1) Når det gjelder TSI-en om rullende materiell, kan det meldte organet være til stede ved den endelige prøvingen av lokomotiver eller 
togsett i drift på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert på en 
riktig og tydelig måte,

— for hver søker:

at kvalitetsstyringssystemet håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel 
(herunder montering og installering), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, 
kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, 
dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette ved tilsynet.

Det skal gjennomføres minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført 
relevante oppgaver (framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for 
den framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 8.

6.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren/søkerne på de relevante 
produksjonsstedene. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige 
eller delvise revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi søkeren eller søkerne en 
inspeksjonsrapport og eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5.  Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, 
skal, dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene, samordne 
tilsynsoppgavene med alle andre meldte organer som har ansvar for slike oppgaver, for å:

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til 
integreringen av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen gir det meldte organet rett til å:

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 6.3,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 6.4, på eget ansvar og i samarbeid med øvrige 
meldte organer.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og 
tilsyn, ha adgang til byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og anleggsområder, lagerlokaler 
og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det finner 
nødvendig for å utføre sine oppgaver, i henhold til søkerens særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,
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— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av typeprøvingen 
og godkjenningen av og tilsynet med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene 
utstede samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til 
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske 
dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen 
skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendig dokumenter om delsystemets egenskaper,

— en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet 
som skal følge med de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt 
sammen med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul 
SB,

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

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende verifisering og/eller beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal også følge 
inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen som nevnt i 
nr. 6.3 og 6.4, og særlig:

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en.

11.  Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

12.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren innenfor Fellesskapet skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i 
hele delsystemets levetid og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som 
anmoder om det.

F.3.3. Modul SF: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på forespørsel fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell» som allerede har mottatt et 
typeprøvingssertifikat fra et meldt organ: 
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— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av produktverifisering) av 
delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon.

3. I denne delen av framgangsmåten kontrollerer og attesterer oppdragsgiveren at det aktuelle  
delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at det  
oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten under forutsetning av at det 
typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som 
søknaden omfatter.

4. Oppdragsgiveren skal treffe alle tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen 
(herunder montering og integrering av samtrafikkomponenter som gjennomføres av involverte 
hovedleverandører(3)), sikrer at delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet og kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, 
vedlikehold og drift, og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Søknaden skal inneholde:

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt 
etter at framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(4), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom disse europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten (herunder 
sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».

(3) Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende kravene i TSI-en. Det 
gjelder for selskapet som eventuelt har det fulle ansvaret for delsystemprosjektet eller andre selskaper som bare er involvert i en del 
av delsystemprosjektet (for eksempel montering eller installering av delsystemet).

(4) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med de nevnte komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

6. Det meldte organet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet.

Dersom det meldte organet anser at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller egnet, og at en 
ny typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

Det meldte organet skal gjennomføre de nødvendige undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere 
om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med 
TSI-kravene. Det meldte organet skal undersøke og prøve hvert delsystem som er framstilt som et 
serieprodukt, slik det er angitt i nr. 4.

7. Verifisering ved kontroll og prøving av hvert delsystem (serieprodukt)

7.1.  Det meldte organet skal gjennomføre prøvinger, kontroller og verifiseringer for å sikre at delsystemene, 
som serieprodukter, er i samsvar med bestemmelsene i TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene og 
kontrollene skal omfatte de fasene som er fastsatt i TSI-en.

7.2.  Hvert delsystem (som serieprodukt) skal undersøkes, prøves og verifiseres hver for seg(1) for å 
verifisere at det er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene 
i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som 
TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

8. Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren (og hovedleverandøren) på hvilke steder 
prøvingene skal gjennomføres, og de skal avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom 
dette kreves i TSI-en, prøvinger eller validering under normale driftsforhold, gjennomføres av 
oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av det meldte organet.

Det meldte organet skal med hensyn til prøving og verifisering ha adgang til produksjonslokaler, 
monterings- og installeringsområder, og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg for å kunne 
utføre sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et samsvarssertifikatet 
til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i 
den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

Det meldte organets oppgaver skal baseres på typeprøvingen og de prøvingene, verifiseringene og 
kontrollene som er gjennomført på alle serieprodukter som angitt i nr. 7, og som kreves i henhold til 
TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal 
vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de 
opplysningene som er angitt i direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

(1) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det meldte organet delta ved den endelige prøvingen av rullende materiell 
eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet  
som skal følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen 
med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul 
SB,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og 
om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som 
siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal det også følge, dersom det er relevant, 
inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen.

11.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.4. Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel 
fra en oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer 
at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell»:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av verifisering av 
enkelteksemplarer) av delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, 
installering og drift, og vurdere om kravene i TSI-en er oppfylt.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med de nevnte komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

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

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller drift av 
delsystemet,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— all annen relevant teknisk dokumentasjon som kan vise positive resultater fra tidligere kontroller 
eller prøvinger utført av uavhengige og kompetente organer under sammenlignbare vilkår.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

4. Det meldte organet skal undersøke søknaden og den tekniske dokumentasjon og identifisere de 
elementene som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de europeiske 
spesifikasjonene, samt de elementene som er konstruert uten at de relevante bestemmelsene i disse 
europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt.

Det meldte organet skal undersøke delsystemet og verifisere at de prøvingene som er relevante og 
nødvendige for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene, når disse er valgt, faktisk er 
anvendt, eller om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en dersom de relevante europeiske 
spesifikasjonene ikke er anvendt.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte følgende faser. som fastsatt i TSI-en:

— delsystemets samlede prosjektering,

— delsystemets struktur, herunder særlig dersom det er relevant, ingeniøroppgaver, montering av 
komponenter og samlet tilpasning,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

Det meldte organet kan ta hensyn til tidligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger som er utført 
med positivt resultat og under sammenlignbare forhold av andre organer(2) eller av (eller på vegne av) 
søkeren, når dette er fastsatt i den relevante TSI-en. Det meldte organet skal deretter beslutte om det 
skal bruke resultatene av disse kontrollene eller prøvingene.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Vilkårene for å sette ut kontroll og prøvinger til andre organer skal tilsvare de vilkårene som gjelder for et meldt organ ved 
underleveranser (se nr. 6.5 i den blå veiledningen til den nye metoden, «Blue Guide on the New Approach»).
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De bevisene som det meldte organet samler inn, skal være egnede og tilstrekkelige til å vise at kravene 
i TSI-en er oppfylt, og at alle påkrevde og egnede kontroller og prøvinger er gjennomført.

Eventuelle bevis som stammer fra andre parter, skal vurderes før det gjennomføres prøvinger eller 
kontroller, slik at det meldte organet eventuelt kan vurdere, bevitne eller undersøke disse prøvingene 
eller kontrollene mens de gjennomføres.

Omfanget av slike andre bevis skal begrunnes ved en dokumentert analyse som bl.a. bygger på 
nedenstående faktorer(1). Denne begrunnelsen skal inngå i de tekniske dataene.

Under alle omstendigheter har det meldte organet det endelige ansvaret for dem.

5. Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren på hvilke steder prøvingene skal gjennomføres, 
og de skal avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger 
under normale driftsforhold, gjennomføres av oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av det 
meldte organet.

6. Det meldte organet skal i forbindelse med prøving og verifisering ha adgang til prosjekteringslokaler, 
byggeplasser, produksjonslokaler, monterings- og installeringsområder og eventuelt prefabrikkerings- 
og prøvingsanlegg for å kunne utføre sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

7. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av prøvingene, 
verifiseringene og kontrollene som er utført i samsvar med TSI-en og/eller de relevante europeiske 
spesifikasjonene, utstede samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-
verifiseringserklæringen til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme 
og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

8. Det meldte organet skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal 
vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de 
opplysningene som er angitt i direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendig dokumenter om delsystemets egenskaper,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet  
som skal følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen 
med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

(1) Det meldte organet skal undersøke de ulike delene av delsystemet og skal før, under og etter gjennomføringen av arbeidet på det, 
fastslå
— risikoen ved og den sikkerhetsmessige betydningen av delsystemet og dets ulike deler,
— bruken av eksisterende utstyr og systemer

— brukt på samme måte som før,
— brukt før, men tilpasset for bruk i det nye arbeidet,

— bruken av eksisterende konstruksjoner, teknologier, materialer og produksjonsteknikker,
— ordningene for konstruksjon, produksjon, prøving og ibruktaking,
— drift og funksjon,
— tidligere godkjenninger fra andre vedkommende organer,
— andre deltakende organers akkrediteringer:

— det meldte organet kan ta hensyn til gyldig akkreditering i henhold til EN 45004, forutsatt at det ikke foreligger noen 
interessekonflikt, at akkrediteringen omfatter den prøvingen som utføres, og at akkrediteringen er gjeldende,

— dersom det ikke foreligger noen formell akkreditering, skal det meldte organet bekrefte at det føres tilsyn med systemene 
for kontroll av kompetanse, uavhengighet, framgangsmåter, anlegg og utstyr for prøving og materialhåndtering samt 
andre framgangsmåter som er relevante for bidraget til delsystemet,

— i alle tilfeller skal det meldte organet vurdere ordningenes egnethet og avgjøre hvilket nivå av kontroll på stedet som er 
nødvendig,

— bruken av ensartede partier og systemer som er i samsvar med modul F.
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— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 7, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
verifiseringer og/eller tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake; sertifikatet skal også, dersom relevant, være 
vedlagt inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen,

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

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en.

9. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.5. Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel 
fra en oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer 
at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell»:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten, og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten, herunder en designkontroll av delsystemet 
under forutsetning av at oppdragsgiveren(2) og den involverte hovedleverandøren oppfyller 
forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at 
delsystemet integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel konstruerer, 
monterer eller installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifiseringen, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som 
angitt i nr. 6.

Den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for 
å integrere delsystemet), skal under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være gjenstand 
for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret 
for å integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i prosjekteringen og/eller 
produksjonen (herunder montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for disse aktivitetene, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Søkere som bare er involvert i montering og installering, kan bare anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving av ferdig produkt.

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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4. Framgangsmåte	for	EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et fullstendig 
kvalitetsstyringssystem med designkontroll), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, 
som angitt i nr. 5.4 og 6.6, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de 
involverte produsentene om valg av meldt organ og om søknaden.

4.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering og drift, 
og vurdere om kravene i TSI-en er oppfylt.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen, herunder:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er 
anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— prøvingsprogrammet,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger 
angitt i TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

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

— en liste over alle produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og 
installering av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller 
drift av delsystemet,

— en forklaring på hvordan alle faser nevnt i nr. 5.2 er omfattet av de kvalitetsstyringssystemene som 
anvendes av hovedleverandøren og/eller oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
bevis på at systemene er virkningsfulle,

— opplysninger om det eller de meldte organene som er ansvarlige for å godkjenne og føre tilsyn 
med disse kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Oppdragsgiveren skal legge fram resultatene av undersøkelser, kontroller og prøvinger(2), herunder 
typeprøvinger dersom det kreves, som er gjennomført av oppdragsgivers egnede laboratorium eller på 
vegne av dette.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt.
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4.4. Det meldte organet skal undersøke søknaden med hensyn til designkontroll og vurdere resultatene av 
prøvingene. Dersom designen er i samsvar med bestemmelsene i direktivet og den aktuelle TSI-en, 
skal det meldte organet utstede et sertifikat for designkontroll til søkeren. Sertifikatet skal inneholde 
konklusjonene fra designkontrollen, vilkårene for dens gyldighet, nødvendige opplysninger for 
å kunne identifisere den designen som er kontrollert, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av 
hvordan delsystemet fungerer.

Dersom oppdragsgiveren ikke mottar noe sertifikat for designkontroll, skal det meldte organet 
framlegge en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

4.5. Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som innehar den tekniske 
dokumentasjonen for sertifikatet for designkontroll, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen 
av kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle 
motta en tilleggsgodkjenning. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og 
prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen 
kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige sertifikatet for designkontroll eller ved at det 
utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal 
levere en søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger 
om den relevante delen.

5.2. En oppdragsgiver eller en hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et 
kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.

Kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene til andre leverandører skal sikre at deres 
relevante medvirkning i delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkerne følger, skal dokumenteres på en 
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Systemet skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner:

— for alle søkere:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn 
til framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
prosjektering, framstilling, montering og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, 
rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,
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— for hovedleverandørens vedkommende, i det omfang som er relevant for deres medvirkning til 
prosjekteringen av delsystemet:

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som vil bli 
anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
delsystemet, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes 
fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av delsystemet,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemene i alle faser, herunder produksjonen, fungerer på en effektiv måte,

— samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele 
delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvaliteten på det samlede delsystemet, 
herunder særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets samlede prosjektering,

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt 
finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

5.3. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som 
er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystemer(1).

Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en på grunnlag av mer enn ett 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en 
tydelig måte,

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert 
på en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandøren.

5.4. Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastsette om 
det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom søkeren innfører 
et kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt 
i henhold til standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos det 
delsystemet som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige 
medvirkning i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
de tekniske sidene ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et 
vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle 
de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det 
slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

(1) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det meldte organet delta ved den endelige prøvingen av rullende materiell 
eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver 
betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av kravene.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering 
er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
hovedleverandøren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal oversende (eller 
få oversendt) til det meldte organet i nr. 5.1, alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig 
gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det er relevant for 
søkerens særlige medvirkning i delsystemet, herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert 
på en riktig og tydelig måte,

— for hver søker:

at kvalitetsstyringssystemet håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på 
delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel 
(herunder montering, installering og integrasjon), for eksempel inspeksjonsrapporter og 
prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3. Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, 
dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette ved tilsynet.

Det skal avlegges minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført relevante 
oppgaver (prosjektering, framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand 
for framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 4.

6.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren/søkerne på de stedene som er 
nevnt i nr. 5.2. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise 
revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi søkeren eller søkerne en inspeksjonsrapport og 
eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5. Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal, 
dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene som nevnt i nr. 5, 
samordne tilsynsoppgavene med alle andre meldte organer som har ansvar for denne oppgaven, for å:

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til 
integreringen av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.
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Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å:

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.4,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.5, på eget ansvar og i samarbeid med det eller 
de øvrige meldte organene.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og 
tilsyn, ha adgang til prosjekteringslokaler, byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og 
installeringsområder, lagerlokaler og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin 
alminnelighet til ethvert sted det finner nødvendig for å utføre sin oppgave, i henhold til søkerens 
særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av designkontrollen 
og godkjenningen av og tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utstede 
samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den 
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske 
dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen 
skal minst inneholde de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet som skal 
følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende 
dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er 
utstedt av de meldte organene,

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

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende verifisering og/eller beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake.
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Sammen med sertifikatet skal det også følge inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet 
i forbindelse med verifiseringen, som nevnt i nr. 6.4 og 6.5,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

11. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet og de EF-sertifikatene for designkontroll som det har 
utstedt, tilbakekalt eller avvist.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utstedte EF-sertifikater for designkontroll med tillegg.

12. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.4. Vurdering av vedlikeholdsordninger: Framgangsmåte for samsvarsvurdering

Dette er et åpent punkt.

_______________

VEDLEGG G

Reservert

_______________

VEDLEGG H

Reservert

_______________

VEDLEGG I

Reservert

_______________
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VEDLEGG J

Reservert

_______________

VEDLEGG K

Reservert

_______________
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VEDLEGG L

Aspekter som ikke er angitt i TSI-en for bevegelseshemmede personer, og som europeiske regler får anvendelse 
på, eller som er underlagt krav om melding av nasjonale regler

Infrastruktur

Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer (nr. 4.1.2.2)
(dette omfatter, men er ikke begrenset til: antall plasser, tilgjengelighet, plassering, størrelse, materialer, farger, merking 
og belysning).

Taktil ledelinje (nr. 4.1.2.3.2)

Gulvoverflaters sklisikkerhet (nr. 4.1.2.5)

Mål og utstyr for toaletter for rullestolbrukere (nr. 4.1.2.7.1)

Belysning i stasjonshallen (nr. 4.1.2.10)

Nødbelysning (nr. 4.1.2.10)

Visuell informasjon (nr. 4.1.2.11.1)

Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser (nr. 4.1.2.11.1)

Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter (nr. 4.1.2.11.1)

Nødutganger og alarmer (nr. 4.1.2.13)

Krav til bredde i henhold til passasjerstrømmer (nr. 4.1.2.14)

Trapper (nr. 4.1.2.15)

Ramper (nr. 4.1.2.17)

Rulletrapper (nr. 4.1.2.17)

Rullefortau (nr. 4.1.2.17)

Minste konstruksjonsprofil (nr. 4.1.2.18.2)

Økning av sporvidde (nr. 4.1.2.18.2)

Fareområde på perronger: definisjon og taktil merking (nr. 4.1.2.19)

Bruk av planoverganger (nr. 4.1.2.22)

Organisering av transport av rullestolbrukere med tilgjengelige transportmidler mellom en ikke-tilgjengelig stasjon og 
den neste tilgjengelige stasjonen på samme strekning (nr. 4.1.4)

Rullende materiell

Kundeinformasjon (nr. 4.2.2.8.1)

Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser (nr. 4.2.2.8.1)

Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter (nr. 4.2.2.8.1)

Definisjoner

Måling av lysrefleksjonsgraden (nr. 4.3)

Nasjonal standard for punktskrift (nr. 4.3)
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VEDLEGG M

Transportabel rullestol

M.1.  Virkeområde

I dette vedlegg beskrives de tekniske grenseverdiene for en transportabel rullestol.

M.2.  Egenskaper

De tekniske minstekravene er:

— Grunnleggende mål

— Bredde 700 mm pluss minst 50 mm på hver side for hendene ved forflytning

— Lengde 1 200 mm pluss 50 mm for føttene

— Hjul

— Det minste hjulet skal være i stand til å kjøre over en åpning som måler 75 mm horisontalt og 50 mm 
vertikalt

— Høyde

— Høyst 1 375 mm, med en 95-prosentil mannlig bruker

— Snuområde

— 1 500 mm

— Vekt

— Samlet vekt 200 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje)

— Hinderhøyde man kan komme over, og bakkeklaring

— Hinderhøyde man kan komme over: (høyst) 50 mm

— Bakkeklaring: (minst) 60 mm

— Største helningsvinkel som rullestolen kan holde seg stabil ved:

— En dynamisk stabilitet i alle retninger ved en vinkel på 6 grader

— En statisk stabilitet i alle retninger (også ved bruk av brems) ved en vinkel på 9 grader

___________
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VEDLEGG N

Skilter for bevegelseshemmede personer

N.1 Virkeområde

I dette vedlegg beskrives skilter til bruk på både infrastruktur og rullende materiell.

N.2 Skilter for infrastruktur

Skilter for infrastruktur for bevegelseshemmede personer skal beregnes i samsvar med følgende formel:

Minstestørrelsen for begrensning av de skriftlige og grafiske symbolene skal beregnes som følger: Leseavstand 
i mm delt på 250, multiplisert med 1,25 = rammestørrelsen i mm, dersom en ramme benyttes.

N.3 Skilter for rullende materiell

Minstestørrelsen for skilter for bevegelseshemmede personer innvendig i rullende materiell skal være 60 mm.

Minstestørrelsen for skilter for bevegelseshemmede personer utvendig på rullende materiell skal være 85 mm.

N.4 Internasjonalt symbol for rullestol

Et skilt som er i samsvar med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede personer» 
(symbol 0100 i ISO 7000:2004), som identifiserer rullestoltilgjengelige områder, skal tilfredsstille følgende 
kriterier:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

N.5 Piktogram for induksjonssløyfe

Piktogrammet som angir hvor induksjonssløyfer er installert, skal være i samsvar med figur 1 samt med 
følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 1
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N.6 Piktogram for å ringe etter assistanse/be om opplysninger

Piktogrammet som angir hvor utstyr for å ringe etter assistanse/be om opplysninger befinner seg, skal være i 
samsvar med figur 2 samt med følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 2

N.7 Piktogram for nødanrop

Piktogrammet som angir hvor en nødanropsinnretning befinner seg, skal være i samsvar med figur 3 samt med 
følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit Grønn

NCS S 0500-N i samsvar med

C0 M0 Y0 K0 ISO 3864-1:2002 kapittel 11

FIGUR 3
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N.8 Piktogrammer for prioriterte seter

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 4

______________________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/
EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 
fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særleg nr. 1.4.1 
vii) i vedlegg V til direktivet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 4 nr. 1) bokstav a) ii) i direktiv 2000/60/
EF skal medlemsstatane, med atterhald for visse unntak,  
verne, betre og gjenopprette alle førekomstar av 
overflatevatn med sikte på å oppnå god overflatevas-
stilstand seinast 15 år etter at direktivet tok til å gjelde, 
i samsvar med dei føresegnene som er fastsette i  
vedlegg V til direktivet. Etter artikkel 4 nr. 1) bokstav  
a) iii) i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatane, med  
atterhald for visse unntak, verne og betre alle kunstige 
og sterkt endra vassførekomstar med sikte på å oppnå 
godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand for 
overflatevatn seinast 15 år etter at direktivet tok til å 
gjelde, i samsvar med dei føresegnene som er fastsette 
i vedlegg V til direktivet. I samsvar med nr. 1.4.1. i) i 
vedlegg V til direktiv 2000/60/EF bør tilvisingar til 
økologisk tilstand forståast som tilvisingar til økologisk 
potensial når det gjeld kunstige og sterkt endra 
vassførekomstar.

2) I nr. 1.4.1 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF er det 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 19.9.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 18.

(1) TEF L 327 av 22.12.2000, s. 1. Direktivet endra ved vedtak 2455/2001/EF 
(TEF L 331 av 15.12.2001, s. 1).

fastsett ein framgangsmåte for å sikre at biologiske 
overvakingsresultat kan jamførast medlemsstatane 
imellom, ettersom dei utgjer ein sentral del av 
klassifiseringa av økologisk tilstand. Ein føresetnad 
for dette er at resultata av overvakings- og 
klassifiseringssystema i medlemsstatane vert jamførte 
gjennom eit interkalibreringsnett som er samansett av 
overvakingsstader i kvar medlemsstat og i kvar økoregion 
i Fellesskapet. Direktivet krev at medlemsstatane i 
høveleg omfang samlar inn naudsynte opplysningar  
som gjeld dei stadene som inngår i interkalibrerings-
nettet, slik at det vert mogleg å vurdere om det 
nasjonale klassifiseringssystemet stemmer overeins 
med dei normative definisjonane i vedlegg V til direktiv 
2000/60/EF, og om klassifiseringssystema kan jamførast 
medlemsstatane imellom.

3) Med sikte på innføringa av registeret over dei stadene 
som skal utgjere interkalibreringsnettet som er nemnt 
i nr. 1.4.1 vii) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF, vart 
medlemsstatane bedne om å velje ut stader på grunnlag 
av tolkinga si av dei normative definisjonane av 
klassegrensene «svært god» og «god» tilstand og «god» 
og «moderat» tilstand. For desse stadene skulle dei melde 
frå om den aktuelle førebels klassifiseringstilstanden. 
Kvar medlemsstat vart beden om, i den grad det er 
mogleg, å gje relevante opplysningar om minst to stader 
for kvar av dei to grensene mellom klassane for kvar 
av dei felles typane førekomstar av overflatevatn som 
er valde ut til interkalibreringsnettet, og som finst på 
territoriet til staten. Medlemsstatane vart òg oppmoda 
om å opplyse om stader som ligg nær klassifiserings-
grensene, men ikkje nødvendigvis rett på grensene 
slik dei er mellombels klassifiserte etter dei gjeldande 
nasjonale vurderingsmetodane.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. august 2005

om innføring av eit register over stader som skal danne eit interkalibreringsnett i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/60/EF

[meldt under nummeret K(2005) 3140]

(2005/646/EF)(*)

2015/EØS/64/27
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4) I samband med utveljingsprosessen vart medlemsstatane 
òg bedne om å vurdere alle tilgjengeleg opplysningar om 
pressfaktorar og biologiske kvalitetsfaktorar. Dei press- 
og kvalitetsfaktorane som er valde ut som sentrale delar 
i interkalibreringa, er dei som vert rekna som dei mest 
vanleg førekommande i overvakinga.

5) Relevante data og opplysningar om kvar stad som 
medlemsstatane har lagt fram med tanke på registeret 
over stader, omfattar m.a. ein omtale av staden og kriteria 
for dei ulike typane, opplysningar om pressfaktorar, 
tilgjengelege data om alle biologiske og utfyllande 
fysikalsk-kjemiske element, tilgjengelege referansevilkår, 
mellombels klassifiseringstilstand for stadene, kriteria 
for utveljing av stader og ein omtale av dei metodane 
som vert nytta for å vurdere kvaliteten på dei biologiske 
faktorane.

6) Den verksemda som vert utført på området klassifisering 
av økologisk tilstand, bør medverke til at visse 
avgrensande og usikre sider ved den noverande strategien 
vert overvunne, og eventuelt til ein framtidig revisjon av 
registeret over stader, særleg med tanke på resultata av 
interkalibreringa. Ein slik revisjon vil kunne føre til meir 
pålitelege interkalibreringsresultat og større presisjon, og 
såleis medverke til at måla for direktiv 2000/60/EF vert 
nådde. Vidare revisjonar kan òg vise seg å vere naudsynte 
under dei innleiande fasane av forvaltingsplanane for 
nedbørfelt, ettersom det er mogleg at ny dokumentasjon 
vert lagt fram under den trinnvise planleggingsprosessen 
som er fastsett i artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF.

7) Etter nr. 1.4.1 v) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF 
skal nettet omfatte stader som medlemsstatane har 
valt blant ei rekkje typar førekomstar av overflatevatn 
innanfor kvar økoregion. For å sikre at overflatevatn 
skal kunne jamførast mellom medlemsstatar som har 
liknande vassførekomstar, er det naudsynt i samband 
med innføringa av eit register over stader, at stadene vert 
delte inn etter kva geografisk interkalibreringsgruppe dei 
tilhøyrer, dvs. grupper av medlemsstatar som deler visse 
typar førekomstar av overflatevatn. Slik vert det mogleg 
for kvar gruppe å jamføre resultata sine og gjennomføre 
interkalibreringa blant medlemmene sine.

8) Ettersom Bulgaria, Noreg og Romania har mange 
grensekryssande nedbørfelt felles med medlemsstatar, vil 
desse statane på frivillig grunnlag ta del i interkalibreringa, 
og har difor lagt fram ei liste over stader etter den same 
framgangsmåten som medlemsstatane.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i artikkel 21 
nr. 1 i direktiv 2000/60/EF —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1.  Registeret over stader som skal utgjere interkalibrerings-
nettet som er nemnt i nr. 1.4.1 vii) i vedlegg V til direktiv 
2000/60/EF, er fastsett i del 1 i vedlegget til dette vedtaket. Dette 
registeret omfattar òg stader i Bulgaria, Noreg og Romania, 
som tek del i interkalibreringsnettet på frivillig grunnlag.

2.  Med sikte på innføringa av registeret og inter-
kalibreringa skal medlemsstatane delast inn i geografiske 
interkalibreringsgrupper slik det er nemnt i del 2 i vedlegget, 
som omfattar medlemsstatar som deler visse typar førekomstar 
av overflatevatn.

Artikkel 2

Dersom det er naudsynt, skal medlemsstatane sende over til 
Kommisjonen ajourførte relevante data og opplysningar om 
kvar stad som er ført opp i vedlegget.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. august 2005.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

DEL 1

Register over stader som skal utgjere interkalibreringsnettet

For kvar stad skal det gjevast opplysningar om følgjande:

— kategori av vatn

— medlemsstat eller stat

— namn på staden

— geografisk interkalibreringsgruppe (GIG)

— klassegrensa som staden ligg nærmast («svært god» og «god» (HG) eller «god» og «moderat» (GM)), i samsvar 
med den vurderinga som medlemsstatane har gjort av tilstanden når det gjeld den økologiske kvaliteten

— identifikasjonskoden til staden

Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

1 Elv AT Alm, below Wieselmühle RAL GM R589

2 Elv AT Aschauer (Reither) Ache, near St. Johann in 
Tirol

RAL GM R611

3 Elv AT Deutsche Thaya, near Schwarzenau RCE GM R621

4 Elv AT Gail, Wodmaier Brücke RAL HG R604

5 Elv AT Gießenbach, above Grasmühle RCE HG R626

6 Elv AT Gießenbach, below Grasmühle RCE GM R628

7 Elv AT Große Ysper, above Donau RCE GM R629

8 Elv AT Große Ysper, near Altenmarkt RCE GM R622

9 Elv AT Großer Kamp, near Haselbach RCE HG R623

10 Elv AT Isar, near Scharnitz RAL HG R606

11 Elv AT Kleine Ysper, above Yspermühle RCE HG R627

12 Elv AT Lafnitz, near Altenmarkt/Fürstenfeld REC HG R997

13 Elv AT Lammer, Schwaighofer Brücke RAL HG R607

14 Elv AT Litz, above Silbertal RAL HG R619

15 Elv AT Lutz, above ARA Sonntag RAL HG R527

16 Elv AT Mur, Mäander RAL GM R612

17 Elv AT Mürz, near Tebrin RAL GM R594

18 Elv AT Pinka, near Burg REC GM R995

19 Elv AT Rabnitz, near Lutzmannsburg REC GM R1001

20 Elv AT Rauriser Ache RAL GM R613

21 Elv AT Saalach, near Viehhofen RAL GM R614

22 Elv AT Salza, near Mariazell RAL HG R609

23 Elv AT Sarmingbach, above Angern RCE GM R630

24 Elv AT Sarmingbach, Wolfsschlucht RCE HG R625

25 Elv AT Schwarza, below Schwarzau RAL GM R597

26 Elv AT Schwarze Aist, Frauneck RCE HG R624

27 Elv AT Strem, near Heiligenbrunn REC GM R1000
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

28 Elv AT Stullneggbach, near Kruckenberg RAL HG R617

29 Elv AT Taurach, St. Andrä RAL GM R615

30 Elv AT Vils, near Vils RAL GM R598

31 Elv AT Weiße Sulm, Sulmklamm RAL HG R620

32 Elv AT Wildbach, near Kramermirtl RAL HG R618

33 Elv AT Winklbach, near Nockalmstüberl RAL HG R616

34 Elv AT Ybbs, below Lunz RAL GM R599

35 Elv BE Alleines RCE HG R3799

36 Elv BE Berwijn RCE HG R939

37 Elv BE Biesme RCE GM R3804

38 Elv BE Bosbeek RCE HG R941

39 Elv BE Burggravenstroom 1 RCE HG R954

40 Elv BE Grote Nete 1 RCE HG R947

41 Elv BE Honnelle RCE GM R3807

42 Elv BE Houille RCE HG R3800

43 Elv BE IJsse RCE HG R801

44 Elv BE IJzer RCE GM R468

45 Elv BE IJzer 1 RCE GM R943

46 Elv BE Kleine Nete 1 RCE HG R451

47 Elv BE Kleine Nete 2 RCE GM R662

48 Elv BE Laan RCE GM R819

49 Elv BE Lhomme RCE HG R3801

50 Elv BE Neblon RCE HG R3805

51 Elv BE Ourthe RCE HG R3802

52 Elv BE Samson RCE HG R3806

53 Elv BE Warmbeek 1 RCE HG R942

54 Elv BE Warmbeek 2 RCE GM R936

55 Elv BE Wiltz RCE GM R3803

56 Elv CY Kargotis river RME GM R544

57 Elv CY Xeropotamos river Lazarides RME HG R550

58 Elv CZ Bečva, ústí RCE GM R672

59 Elv CZ Berounka, Radotín RCE GM R717

60 Elv CZ Bihanka, ústí RCE HG R715

61 Elv CZ Černy brook, Biskupice RCE GM R711

62 Elv CZ Dyje, confluence with Moravou RCE GM R719

63 Elv CZ Losinský potok, Kacov RCE HG R713

64 Elv CZ Luha, Sloup RCE HG R708

65 Elv CZ Moštěnka, ústí RCE GM R724

66 Elv CZ Nectava, Březinky RCE HG R705

67 Elv CZ Nemilka, Růžové údolí RCE HG R709

68 Elv CZ Okluka, Hamry RCE HG R3757

69 Elv CZ Olšava, ústí RCE GM R723

70 Elv CZ Oskava potok, Oskava RCE GM R710

71 Elv CZ Pstružný potok, Františkodol RCE HG R712
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

72 Elv CZ Rokytná, ústí RCE GM R725

73 Elv CZ Sázava, Pikovice RCE HG R718

74 Elv CZ Sedlický potok, Strojetice RCE HG R714

75 Elv CZ Šumice, Kandia RCE GM R706

76 Elv CZ Trnávka, Slušovice RCE HG R716

77 Elv CZ Úsobrnský potok, Nové Dvory RCE GM R707

78 Elv CZ Velička, ústí RCE GM R728

79 Elv CZ Velička, Suchovské Mlýny RCE HG R668

80 Elv DE Albrechtsbach RCE GM R3128

81 Elv DE Aubach above Wiesthal RCE HG R867

82 Elv DE Belziger Bach RCE HG R760

83 Elv DE Berkel SE of Vreden RCE GM R796

84 Elv DE Bischofwiesener Ache PTBY_341 RAL HG R23

85 Elv DE Chemnitzbach RCE GM R3716

86 Elv DE Dahle RCE GM R3207

87 Elv DE Dinkel near Heek RCE GM R793

88 Elv DE Dreibach RCE HG R759

89 Elv DE Dünnbach RCE GM R3722

90 Elv DE Eder RCE HG R3708

91 Elv DE Elbe km 504 RCE GM R3208

92 Elv DE Elligastbach RCE GM R3709

93 Elv DE Eltingmühlenbach near Greven RCE HG R789

94 Elv DE Erlbach RCE GM R3710

95 Elv DE Goldbach RCE HG R3210

96 Elv DE Große Pyra RCE GM R3211

97 Elv DE Große Vils RCE GM R3212

98 Elv DE Großwaldbach RAL HG R736

99 Elv DE Hafenlohr RCE GM R3213

100 Elv DE Helbe RCE GM R3706

101 Elv DE Hochspeyerbach RCE GM R3723

102 Elv DE Hunte RCE HG R757

103 Elv DE Ilme RCE HG R3215

104 Elv DE Itterbach RCE HG R3216

105 Elv DE Jossa below Sahlensee RCE GM R849

106 Elv DE Kalltalsperre RCE HG R843

107 Elv DE Karthane near Mühlenholz RCE GM R769

108 Elv DE Kirnitzsch RCE GM R3711

109 Elv DE Kleine Enz RCE HG R3217

110 Elv DE Kleine Jahna RCE GM R3718

111 Elv DE Klingbach below Hausen RCE GM R841

112 Elv DE Kremitz RCE GM R3218

113 Elv DE Lachte W of Lachendorf RCE HG R767

114 Elv DE Linneperhütte RCE HG R840

115 Elv DE Lippe near Klostermersch RCE HG R3219
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

116 Elv DE Luppa RCE GM R3719

117 Elv DE Lutzke RCE HG R756

118 Elv DE Mühlbach RCE GM R3220

119 Elv DE Elbrighäuser Bach near Neuludwigsdorf RCE HG R839

120 Elv DE Oberprether Mühle RCE HG R838

121 Elv DE Oberteisendorfer Ache RAL HG R737

122 Elv DE Oberteisendorfer Ache (Achthal) RAL GM R739

123 Elv DE Oder near Frankfurt RCE GM R3664

124 Elv DE Oder near Oderhaus RCE HG R3663

125 Elv DE Örtze N of Poitzen RCE HG R766

126 Elv DE Ohre RCE GM R3665

127 Elv DE Olbitzbach RCE HG R3666

128 Elv DE Osterau RCE GM R3667

129 Elv DE Plane RCE HG R747

130 Elv DE Pulsnitz RCE GM R3714

131 Elv DE Rauda RCE GM R3668

132 Elv DE Rotbach RCE HG R3701

133 Elv DE Saidenbach RCE GM R3715

134 Elv DE Saußbach RCE HG R3702

135 Elv DE Schwarze Elster RCE GM R753

136 Elv DE Spree RCE GM R3720

137 Elv DE Steina RCE HG R3724

138 Elv DE Steinbach (Ruhpolding) RAL HG R741

139 Elv DE Stepenitz near Putlitz RCE HG R765

140 Elv DE Stoißer Ache RAL GM R742

141 Elv DE Südradde RCE GM R3703

142 Elv DE Tollense RCE HG R3704

143 Elv DE Trebnitz RCE GM R3721

144 Elv DE Vereinigte Mulde RCE GM R3712

145 Elv DE Verlorenwasserbach RCE HG R748

146 Elv DE Weißbach (Schneizlreuth) RAL HG R743

147 Elv DE Weiße Achen RAL GM R744

148 Elv DE Werra RCE GM R3707

149 Elv DE Wössener Bach RAL GM R745

150 Elv DK Bramming Å, Gammelbrogård RCE GM R1061

151 Elv DK Haarby Å, 3.10 RCE GM R1060

152 Elv DK Karstoft Å, west of Nr. Grene RCE HG R962

153 Elv DK Karup Å, near Jættestue RCE HG R958

154 Elv DK Lindenborg Å, upstream Røde Mølle RCE HG R964

155 Elv DK Mattrup Å, downstream Stids Mølle RCE HG R963

156 Elv DK Pøle Å, Pibe Møllegård RCE GM R1058

157 Elv DK Skærbæk, near Valborghus RCE HG R961

158 Elv DK Skibsted Å, Skibsted Bro RCE GM R1054

159 Elv DK Spang Å, Bredstrup RCE GM R1057
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

160 Elv DK Stenderup Bæk, near Stenderup Bro RCE GM R1063

161 Elv DK Sunds Nørreå, near Nr. Linå RCE HG R960

162 Elv DK Terpling Å, Bolding RCE GM R1064

163 Elv DK Vibæk, Vibæk Bro RCE GM R1062

164 Elv EE Ahja RCE HG R930

165 Elv EE Amme RCE GM R3179

166 Elv EE Emajõgi RCE GM R3276

167 Elv EE Jänijõgi RCE HG R3278

168 Elv EE Jägala RCE HG R931

169 Elv EE Õhne RCE GM R929

170 Elv EE Porijõgi RCE HG R3183

171 Elv EE Räpu RCE GM R3277

172 Elv EE Võhandu — Kirumpää RCE GM R3274

173 Elv EE Võhandu — Ülemjooks RCE HG R3275

174 Elv ES Abella-REGARG RCE GM R3906

175 Elv ES Águeda — Fregeneda RME HG R255

176 Elv ES Alagón — Coria RME GM R190

177 Elv ES Albentosa — Manzanera RME HG R182

178 Elv ES Albercha — Navaluenga RME GM R4035

179 Elv ES Almonte — Monroy RME HG R163

180 Elv ES Amir — Ramonete RME GM R4036

181 Elv ES Anllóns-ANL1AG RCE HG R3909

182 Elv ES Anoia — Jorba RME HG R223

183 Elv ES Aragon — Caseda RME HG R164

184 Elv ES Arnego-ARN1AG RCE HG R3895

185 Elv ES Arnego-ARN2OR RCE HG R3900

186 Elv ES Bacares — Tijola RME GM R149

187 Elv ES Barrosa — Parzán RAL HG R4029

188 Elv ES Bayas — Ribera Alta RME HG R156

189 Elv ES Belelle-BELLRG RCE HG R3912

190 Elv ES Bunol — Alborache RME GM R4030

191 Elv ES Cabriel — Villatoya RME HG R171

192 Elv ES Caldes — Gallifa RME HG R185

193 Elv ES Cambas-CAMBRG RCE GM R3915

194 Elv ES Carcabo — Cieza RME GM R3944

195 Elv ES Cardener — Navas RME HG R161

196 Elv ES Carrión — Guardo RME HG R173

197 Elv ES Castro Naraio-CNARRG RCE GM R3913

198 Elv ES Chercos — Líjar RME GM R150

199 Elv ES Chícamo — Abanilla RME HG R3945

200 Elv ES Cinca — Salinas RAL HG R110

201 Elv ES Cinqueta — Salinas RAL HG R203

202 Elv ES Daro — Gualta RME GM R229

203 Elv ES Deva-MI143 RCE HG R3886
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

204 Elv ES Duero — Royo RME HG R174

205 Elv ES Dúrcal — Dúrcal RME HG R153

206 Elv ES Edo-MI112 RCE GM R3883

207 Elv ES Esera — Benasque RAL GM R3958

208 Elv ES Esera — Castejón RAL GM R204

209 Elv ES Eume-EUM1AG RCE HG R3897

210 Elv ES Fluvià — Montagut RME GM R222

211 Elv ES Foix — Sarroca RME HG R230

212 Elv ES Fornalutx — Fornalutx RME HG R186

213 Elv ES Francolí — Riba RME GM R224

214 Elv ES Furelos-FUR1AG RCE GM R3899

215 Elv ES Gallego — Formigal RAL HG R207

216 Elv ES Gallego — Murillo RME HG R256

217 Elv ES Gallo — Ventosa RME GM R4034

218 Elv ES Genestaza-NAL043 RCE HG R3947

219 Elv ES Grande Xubia-GXU1AF RCE GM R3916

220 Elv ES Guadalfeo — Lobras RME HG R154

221 Elv ES Guadalfeo — Orgiva RME GM R162

222 Elv ES Hoyamala-NAN006 RCE GM R3954

223 Elv ES Isabena — Capella RME GM R158

224 Elv ES Júcar — Castellar RME GM R176

225 Elv ES Larín-LARIRF RCE HG R3907

226 Elv ES Lérez Cerdedo RCE HG R193

227 Elv ES Lérez-LER3RF RCE HG R3894

228 Elv ES Llobregat — Castell RME GM R225

229 Elv ES Llobregat — Lillet RME HG R228

230 Elv ES Louro-MI603 RCE GM R4004

231 Elv ES Louro-MI605 RCE GM R3956

232 Elv ES Marín-BI003 RCE HG R3953

233 Elv ES Martín — Arino RME GM R159

234 Elv ES Maruzo-MARZAG RCE GM R3902

235 Elv ES Mazarrón — Mazarrón RME HG R184

236 Elv ES Mijares — Valbona RME GM R183

237 Elv ES Muga — Boadella RME HG R221

238 Elv ES Najerilla — Nájera RME GM R160

239 Elv ES Navelgas — ES007 RCE HG R3882

240 Elv ES Noguera Cardós — Lladorre RAL HG R4028

241 Elv ES Noguera Pallaresa — Isil RAL HG R100

242 Elv ES Noguera Pallaresa — Llavorsí RAL GM R4026

243 Elv ES Omecillo — Berguenda RME HG R4032

244 Elv ES Onza-ONZARG RCE HG R3914

245 Elv ES Pambre-PAMBAG RCE GM R3901

246 Elv ES Pastrana — Uguejar RME HG R3946

247 Elv ES Perea — Mula RME HG R148
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

248 Elv ES Rego Xallas-REGXRF RCE HG R3908

249 Elv ES Resinero — Toro RME HG R4033

250 Elv ES Reventón — Mazarrón RME GM R180

251 Elv ES Ricabo-NAL052 RCE HG R3948

252 Elv ES Riotorto-RTOR RCE HG R3910

253 Elv ES Santomé-SANTORF RCE HG R3904

254 Elv ES Segre — Llivia RAL GM R206

255 Elv ES Serranos — Beniaján RME HG R3943

256 Elv ES Sor — Ambrosores RCE HG R195

257 Elv ES Tajo — Aranjuez RME GM R172

258 Elv ES Tambre — TAM1AG RCE GM R3898

259 Elv ES Tea-MI151 RCE GM R3887

260 Elv ES Tenes — Bigues RME HG R179

261 Elv ES Ter — Bescano RME HG R226

262 Elv ES Ter — Ripoll RME GM R227

263 Elv ES Ternelles-T3RF RME HG R4016

264 Elv ES Ternelles-T5RF RME HG R4017

265 Elv ES Trabaque — Priego RME GM R253

266 Elv ES Turia — Albarracín RME HG R178

267 Elv ES Valdebois-VALDRF RCE HG R3911

268 Elv ES Vells — Nacimiento RAL GM R4027

269 Elv ES Verdugo-VERD3RF RCE HG R3903

270 Elv ES Villahermosa — Argelita RME HG R254

271 Elv ES Vinalopo — Bocairent RME HG R4031

272 Elv ES Vinao-MI133 RCE HG R3885

273 Elv ES Xesta-XESTRF RCE HG R3905

274 Elv ES Zadorra — Miranda RME GM R169

275 Elv FI Isojoki, Villamo vp 16100 RNO HG R1084

276 Elv FI Kiskonjoki RNO GM R1135

277 Elv FI Kruunupyynjoki RNO GM R1132

278 Elv FI Lestijoki, Tornikoski RNO HG R1087

279 Elv FI Nuorittajoki, Viinikoski RNO GM R1031

280 Elv FI Seinäjoki RNO GM R1133

281 Elv FI Simojoki RNO HG R1134

282 Elv FI Vanjoki 24,2 RNO HG R1083

283 Elv FR 01590040 – Solre — Solrinnes RCE GM R3162

284 Elv FR 02080033 – Meuse — Remilly — Aillicourt RCE GM R3165

285 Elv FR 02080039 – Givonne — Givonne RCE GM R3166

286 Elv FR 02550042 – Orne — Gussainville RCE GM R3167

287 Elv FR 02680036 – Liepvrette — Sainte-Marie-aux-
Mines

RCE HG R3133

288 Elv FR 03100001 – Seine — Marnay-sur-Seine RCE HG R3136

289 Elv FR 03100050 – Ource — Celles-sur-Ource RCE HG R3137

290 Elv FR 03210050 – Seine — Nod-sur-Seine RCE GM R3172

291 Elv FR 03270057 – Risle — Saint-Philbert-sur-Risle RCE HG R3138
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292 Elv FR 03520005 – Aube — La Ferté RCE HG R3139

293 Elv FR 03520034 – Marne — Condes RCE GM R3173

294 Elv FR 03580010 – Yonne — Arleuf RCE HG R3141

295 Elv FR 04150002 – Courbières — Courbires RCE HG R3143

296 Elv FR 04180042 – Cher — Brinay RCE GM R3174

297 Elv FR 04230004 – Tardes — amont de Saint-Silvain-
Bellegarde

RCE GM R3175

298 Elv FR 04360010 – Creuse — Saint-Gaultier RCE HG R3145

299 Elv FR 04490005 – Loir — Corzé RCE GM R3176

300 Elv FR 04720011 – Huisne — Avezé RCE HG R3146

301 Elv FR 04870014 – Rivalier — aval de Saint-Sulpice-
Laurière

RCE HG R3147

302 Elv FR 05091006 – Ariège — Savignac-les-Ormeaux RAL HG R3148

303 Elv FR 05121002 – Boralde de Flaujac — Espalion RCE HG R3149

304 Elv FR 05170021 – Charente — Chaniers RCE GM R3177

305 Elv FR 05190007 – Corrèze — Corrèze RCE GM R3178

306 Elv FR 05311001 – Pique — Cierp-Gaud RAL HG R3151

307 Elv FR 05311002 – Ger — Boutx RAL GM R3184

308 Elv FR 05311004 – Volp — Le Plan RCE GM R3185

309 Elv FR 05461001 – Bervezou — Prendeignes RCE HG R3152

310 Elv FR 05471002 – Baise — Vianne RCE GM R3186

311 Elv FR 05651001 – Gave de Pau — Gavarnie RAL GM R3187

312 Elv FR 05651002 – Gave de Pau — Saint-Pé-de-
Bigorre

RAL HG R3161

313 Elv FR 05821008 – Lemboulas — a Molieres RCE GM R3190

314 Elv FR 06050041 – Gyronde — Vallouise RAL GM R3191

315 Elv FR 06050048 – Drac blanc — Champoléon RAL HG R3160

316 Elv FR 06380025 – Gre — Pont-Evêque RCE GM R3194

317 Elv FR 1092000 – Liane — Hesdigneul RCE GM R3124

318 Elv FR 1101000 – Aa — Wizernes RCE GM R3310

319 Elv FR 1115000 – Hem — Recques-sur-Hem RCE HG R3875

320 Elv FR 2048950 – Moselle — Fresse RCE HG R3876

321 Elv FR 2054300 – Durbion — Vaxoncourt RCE HG R3877

322 Elv FR 2061500 – Meurthe — Fraize RCE GM R3314

323 Elv FR 2062500 – Fave — Frapelle RCE HG R3878

324 Elv FR 2065200 – Plaine — Allarmont RCE HG R3879

325 Elv FR 2065300 – Plaine — Celles-sur-Plaine RCE HG R3921

326 Elv FR 2085675 – Yron — Ville-sur-Yron RCE HG R3922

327 Elv FR 2088600 – Conroy — Moyeuvre-Grande RCE GM R3323

328 Elv FR 2094980 – Sarre rouge — Abreschviller RCE HG R3923

329 Elv FR 2100600 – Horn — Liederschiedt RCE GM R3326

330 Elv FR 2104900 – Rotte — Vatimont RCE GM R3328

331 Elv FR 2105000 – Nied-française — Pontigny RCE GM R3343

332 Elv FR 2106660 – Mouzon — Vrécourt RCE GM R3347

333 Elv FR 2107900 – Méholle — Void-Vacon RCE HG R3291
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334 Elv FR 2114500 – Wiseppe — Beauclair RCE GM R3352

335 Elv FR 2117575 – Bar — Sauville RCE HG R3292

336 Elv FR 2118350 – Audry — Murtin-et-Bagny RCE HG R3293

337 Elv FR 2120000 – Semois — Haulmé RCE GM R3361

338 Elv FR 3002100 – Seine — Charrey-sur-Seine RCE HG R3296

339 Elv FR 3006272 – Ource — Recey-sur-Ource RCE HG R3298

340 Elv FR 3013660 – Auxence — Vimpelles RCE GM R3364

341 Elv FR 3014130 – Aube — Auberive RCE HG R3300

342 Elv FR 3014780 – Aube — Boudreville RCE HG R3303

343 Elv FR 3021355 – Aujon — Cour-L‘Evêque RCE HG R3307

344 Elv FR 3024245 – Yonne — Château-Chinon RCE HG R3308

345 Elv FR 3024662 – Auxois — Lormes RCE GM R3374

346 Elv FR 3033040 – Cure — Montsauche-les-Settons RCE HG R3313

347 Elv FR 3033285 – Chalaux — Brassy RCE HG R3317

348 Elv FR 3033470 – Brinjame — Saint-André-en-
Morvan

RCE HG R3319

349 Elv FR 3034510 – Serein — Bierre-lés-Semur RCE GM R3379

350 Elv FR 3036350 – Armançon — Eguilly RCE GM R3384

351 Elv FR 3039240 – Brenne — Posanges RCE HG R3321

352 Elv FR 3040490 – Brenne — Seigny RCE GM R3453

353 Elv FR 3047680 – Ecole — Pringy RCE GM R3454

354 Elv FR 3051500 – Almont — Moisenay RCE GM R3456

355 Elv FR 3051840 – Loing — Saint-Privé RCE HG R3322

356 Elv FR 3052785 – Bézonde — Pannes RCE GM R3457

357 Elv FR 3057985 – Fusain — Château-Landon RCE GM R3458

358 Elv FR 3061000 – Orvanne — Villecerf RCE GM R3459

359 Elv FR 3068950 – Juine — Saint-Vrain RCE GM R3460

360 Elv FR 3075000 – Remarde — Saint-Cyr-sur-
Dourdan

RCE HG R3325

361 Elv FR 3089000 – Marne — Marnaval RCE GM R3461

362 Elv FR 3097000 – Saulx — Stainville RCE HG R3329

363 Elv FR 3116720 – Grand Morin — Villeneuve-sur-
Bellot

RCE HG R3330

364 Elv FR 3167000 – Sausseron — Nesles-la-Vallée RCE GM R3832

365 Elv FR 3172000 – Vaucouleurs — Mantes-la-Ville RCE GM R3858

366 Elv FR 3175000 – Epte — Bouchevilliers RCE HG R3264

367 Elv FR 3178000 – Epte — Fourges RCE GM R3859

368 Elv FR 3187000 – Eure — Saint-Luperce RCE HG R3265

369 Elv FR 3198000 – Iton — Breteuil-sur-Iton RCE HG R3266

370 Elv FR 3213000 – Varenne — Martigny RCE HG R3267

371 Elv FR 3216000 – Saâne — Longueil RCE GM R3860

372 Elv FR 3226300 – Touques — Saint-Martin-de-la-
Lieue

RCE HG R3268

373 Elv FR 3232450 – Vie — Coupesarte RCE HG R3269

374 Elv FR 3244000 – Odon — Bretteville-sur-Odon RCE HG R3270

375 Elv FR 3249880 – Beuvrogne — Coulonces RCE HG R3271
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376 Elv FR 3265600 – Sienne — La Baleine RCE HG R3272

377 Elv FR 3265993 – Airou — Ver RCE HG R3273

378 Elv FR 4016855 – Ternin — Champeau RCE HG R3280

379 Elv FR 4023535 – Dragne — Onlay RCE HG R3281

380 Elv FR 4028400 – Alagnon — Laveissiere RCE HG R3282

381 Elv FR 4072700 – Indre — Saint-Priest RCE GM R3861

382 Elv FR 4086550 – Grande Creuse — Clairavaux RCE HG R3283

383 Elv FR 4154020 – Petit Lay — Saint-Mars-la-Réorthe RCE GM R3332

384 Elv FR 4156200 – Vendée — La Chapelle-aux-Lys RCE HG R3284

385 Elv FR 4171550 – Trieux — Kerpert RCE GM R3333

386 Elv FR 4172570 – Guindy — Plouguiel RCE HG R3285

387 Elv FR 4178130 – Aulne-Ster Aon — Lohuec RCE HG R3288

388 Elv FR 4200595 – Vilaine — Bourgon RCE GM R3334

389 Elv FR 5021500 – Tardoire — Cussac RCE GM R3336

390 Elv FR 5033500 – Dronne — pont de Comberanche-
et-Epeluche

RCE GM R3337

391 Elv FR 5038000 – Isle — pont de la D3e4 à Benevent RCE GM R3340

392 Elv FR 5042080 – Auvézère — Ségur-le-Château RCE GM R3341

393 Elv FR 5057150 – Vézère — Bugeat RCE HG R3289

394 Elv FR 5066000 – Cère — Comblat-le-Pont RCE GM R3342

395 Elv FR 5139310 – Gijou — Rocalet RCE GM R3350

396 Elv FR 5192051 – Les Forges — Parentis-en-Barn RCE HG R3290

397 Elv FR 5197200 – Magescq — pont de la D50 à 
Soustons

RCE GM R3353

398 Elv FR 5204000 – Gave D‘Oloron — pont de la N133 RCE HG R3254

399 Elv FR 5215100 – Gave de Pau — pont d‘Assat RCE HG R3261

400 Elv FR 5219900 – Luy — Cherrou RCE GM R3356

401 Elv FR 5223130 – Louts — Saint-Geours-d‘Auribat RCE GM R3360

402 Elv FR 5226102 – Estrigon — Uchacq RCE GM R3363

403 Elv FR 5237000 – Nivelle — passerelle du cc 
d‘Urgury

RCE HG R3263

404 Elv FR 6000990 – Saône — Belrupt RCE GM R3367

405 Elv FR 6001180 – Petite Amance — Maizières-sur-
Amance

RCE GM R3371

406 Elv FR 6003950 – Salon — Coublanc RCE GM R3378

407 Elv FR 6010000 – Ognon — Pesmes RCE GM R3380

408 Elv FR 6013800 – Tille — Champdôtre RCE HG R3196

409 Elv FR 6021000 – Doubs — Mathay RAL GM R3381

410 Elv FR 6027000 – Doubs — Colombier-Fontaine RAL GM R3382

411 Elv FR 6031200 – Doubs — Gevry RCE GM R3385

412 Elv FR 6033000 – Loue — Parcey RCE HG R3197

413 Elv FR 6039900 – Grosne — Saint-Léger-sous-la-
Bussière

RCE HG R3199

414 Elv FR 6041800 – Seille — Saint-Usuge RCE HG R3200
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415 Elv FR 6049000 – Veyle — Pont-de-Veyle RCE HG R3222

416 Elv FR 6069050 – Usses — Seyssel RAL HG R3223

417 Elv FR 6071000 – Chéran — Rumilly RAL HG R3224

418 Elv FR 6071900 – Fier — Motz RAL GM R3672

419 Elv FR 6083850 – Ain — Ney RAL HG R3225

420 Elv FR 6084300 – Ain — pont de Poitte RAL HG R3226

421 Elv FR 6085500 – Bienne — Jeurre RAL GM R3681

422 Elv FR 6109800 – Ouvèze — Privas RME HG R3228

423 Elv FR 6124900 – Mian-Sorgue — Bédarrides RME GM R3676

424 Elv FR 6127000 – Gardon d‘Alès — Cendras RME HG R3232

425 Elv FR 6134000 – Doron de Bozel — Moûtiers RAL GM R3682

426 Elv FR 6142500 – Drac — Chauffayer RME HG R3233

427 Elv FR 6150500 – Durance — Briançon RAL HG R3234

428 Elv FR 6150800 – Guil — Mont-Dauphin RAL HG R3235

429 Elv FR 6151990 – Ubaye — Barcelonnette RAL HG R3236

430 Elv FR 6152000 – Ubaye — Saint-Pons RAL HG R3237

431 Elv FR 6152170 – Ubaye — Roches-Rous RAL GM R3683

432 Elv FR 6156000 – Buech — Châteauneuf-de-Chabre RME HG R3238

433 Elv FR 6175300 – Berre 11 — Villesèque-des-
Corbières

RME HG R3244

434 Elv FR 6175600 – Aude — Axat RAL GM R3684

435 Elv FR 6176000 – Aude — Luc-sur-Aude RCE HG R3245

436 Elv FR 6177000 – Aude — Pomas RCE HG R3247

437 Elv FR 6178900 – Orbiel — Les Ilhes RCE GM R3733

438 Elv FR 6204000 – Caramy — Vins-sur-Camary RME HG R3248

439 Elv FR 6204500 – Issole — Cabasse RME HG R3252

440 Elv FR 6210400 – Loup — Cagnes-sur-Mer RME GM R3673

441 Elv FR 6210900 – Tinee — Tournefort RME GM R3670

442 Elv FR 6211000 – Var — Malaussène RME HG R3253

443 Elv GR Aoos — Milea RME HG R3993

444 Elv GR Arkoudoremma-Dipotama RME HG R946

445 Elv GR Krathis-Tsivlos RME GM R3994

446 Elv GR Lousios-Gortys RME HG R3957

447 Elv GR Neda-Eira RME GM R940

448 Elv GR Neda-Marina RME GM R944

449 Elv GR Olosson-Mavroremma RME GM R948

450 Elv GR Onochonos-Kaitsa RME GM R949

451 Elv GR Onochonos-Smokovo RME GM R938

452 Elv GR Onochonos-Thrapsimi RME GM R950

453 Elv GR Pamisos-Vrachopanagitsa RME GM R951

454 Elv GR Prasinada RME HG R945

455 Elv GR Tsouraki SL98 RME GM R3996

456 Elv GR Steno — Methydrio RME HG R3966

457 Elv GR Tsouraki RME HG R937
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458 Elv HU Duna, Komárom REC GM R1068

459 Elv HU Duna, upstream Budapest REC HG R1011

460 Elv HU Gyöngyös-patak REC GM R3527

461 Elv HU Gyöngyös-patak, Lajosháza REC HG R3524

462 Elv HU Kemence-patak, Királyháza REC HG R3550

463 Elv HU Kerka, Magyarföld REC HG R1016

464 Elv HU Koppány, Somogyacsa REC GM R1026

465 Elv HU Pinka, Vasalja REC HG R1029

466 Elv HU Répce, Vasegerszeg REC GM R1032

467 Elv HU Duna, Baja REC GM R1017

468 Elv HU Sajó, Sajópüspöki REC HG R1021

469 Elv HU Tisza, Aranyosapáti REC GM R1037

470 Elv HU Tisza, Tápé REC GM R1047

471 Elv HU Szentendrei-Duna REC HG R1019

472 Elv HU Telekes-patak, Alsótelekes REC GM R3548

473 Elv HU Tisza, Tiszabecs REC HG R1069

474 Elv IE 01C060100 Clogher (Finn) Bridge northeast 
of Letterkillew

RNO GM R352

475 Elv IE 01E020300 Elatagh Bridge RNO HG R296

476 Elv IE 01M010100 Mourne Beg Red Burn Bridge RNO GM R350

477 Elv IE 01S020200 Stranagoppoge Bridge u/s Finn R 
confl

RNO HG R301

478 Elv IE 06B010100 Big (Louth) Ballygoly Bridge RNO HG R291

479 Elv IE 06W010500 White (Lh) Coneyburrow Bridge RCE GM R379

480 Elv IE 11O010500 Owenavorragh Bridge north of 
Ballinamona

RCE GM R353

481 Elv IE 12C030200 Clody Ford (Br) 3km u/s 
Bunclody

RCE HG R303

482 Elv IE 12D030200 Douglas (Ballon) Sragh Bridge RCE GM R355

483 Elv IE 12U010200 Urrin Buck‘s Bridge RCE HG R383

484 Elv IE 13D010350 Duncormick (W) Bridge nr 
Duncormick Rly St

RNO GM R337

485 Elv IE 16A010800 Aherlow Cappa Old Bridge RCE HG R317

486 Elv IE 18B021900 Blackwater (Munster) Killavullen 
Bridge

RCE GM R373

487 Elv IE 19G010200 Glashaboy (L Mahon) 
Ballyvorisheen Bridge

RNO GM R342

488 Elv IE 25C060500 Clodiagh (Tullamore) Bridge at 
Rahan

RCE GM R372

489 Elv IE 25N010300(b) Nenagh Ballysoilshaun Bridge RCE HG R335

490 Elv IE 25N020100 Newport (Tipp.) Ford u/s 
Doonane R.

RNO HG R294

491 Elv IE 26I011350 Inny Shrule Bridge RCE HG R319

492 Elv IE 30C010100 Clare (Galway) Bridge 1.5 km u/s 
Milltown

RCE GM R381

493 Elv IE 34M020700 Moy Ballylahan Bridge RCE HG R305
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494 Elv IE 34M020900 Moy u/s Corroy River — nr 
Hollywood Ho

RCE HG R318

495 Elv IE 34S040800 Strade Bridge u/s Moy River confl RCE HG R325

496 Elv IE 36A021400 Annalee 0.2 km d/s Cavan R confl RCE GM R370

497 Elv IT Canale del Latte RCE GM R3855

498 Elv IT Canale Delizia RCE GM R3852

499 Elv IT Cavo Citterio RCE HG R3848

500 Elv IT Fiume Adda — Località Premadio RAL HG R1219

501 Elv IT Fiume Adda — Località Le Prese — Verzedo RAL GM R1220

502 Elv IT Fiume Arno — Castelluccio Buon Riposo RME HG R1174

503 Elv IT Fiume Arno — Mulino di Bucchio RME HG R1164

504 Elv IT Fiume Arno — Ponte Acquaborra RME GM R1159

505 Elv IT Fiume Arno — Ponte Calcinaia RME GM R1162

506 Elv IT Fiume Arno — Ponte di Terrossola RME GM R1157

507 Elv IT Fiume Biferno — Pietre Cadute RME HG R1184

508 Elv IT Fiume Biferno — Vicenne RME HG R1186

509 Elv IT Fiume Cecina — A monte confluenza Possera RME HG R1178

510 Elv IT Fiume Cecina — Ponte di Ponteginori RME HG R1179

511 Elv IT Fiume Cecina — Ex strada statale 1 RME GM R1176

512 Elv IT Fiume Cecina — Ponte per Anqua RME HG R1177

513 Elv IT Fiume Cornia RME GM R1180

514 Elv IT Fiume Elsa — Isola RME GM R1182

515 Elv IT Fiume Elsa — Presa acquedotto Poggibonsi RME GM R1181

516 Elv IT Fiume Elsa — Ponte di Santa Giulia RME HG R1183

517 Elv IT Fiume Era RME HG R1185

518 Elv IT Fiume Fiora — Ex strada statale Maremmana 
km 42,8

RME HG R1190

519 Elv IT Fiume Fiora — Strada provinciale 119 Cellena 
Selvena

RME HG R1187

520 Elv IT Fiume Fiora — Strada provinciale 32 
Manciano-Farnese

RME HG R1192

521 Elv IT Fiume Magra — Scuola materna RME HG R1193

522 Elv IT Fiume Magra — Località Caprigliola RME HG R1194

523 Elv IT Fiume Merse — Località Il Santo — 
Montepescini

RME HG R1197

524 Elv IT Fiume Merse — Ponte strada statale 441 
Montieri

RME HG R1196

525 Elv IT Fiume Mignone RME GM R1138

526 Elv IT Fiume Mignone — Località confluenza Fosso 
Verginese

RME HG R1139

527 Elv IT Fiume Oglio — Ponte Salto del Lupo RAL GM R1222

528 Elv IT Fiume Ombrone Grossetano — Poggio alle 
Mura

RME GM R1203

529 Elv IT Fiume Ombrone Grossetano — Ponte del 
Garbo

RME GM R1202
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530 Elv IT Fiume Ombrone Grossetano — Ponte d‘Istia 
d‘Ombrone

RME GM R1205

531 Elv IT Fiume Ombrone Grossetano — Valle 
confluenza Orcia

RME HG R1207

532 Elv IT Fiume Ombrone Grossetano — Valle 
confluenza Fosso Lupaie

RME HG R1208

533 Elv IT Fiume Ombrone Pistoiese — Ponte della 
Caserana

RME GM R1200

534 Elv IT Fiume Ombrone Pistoiese — Presa acquedotto 
Prombialla

RME HG R1201

535 Elv IT Fiume Orcia — Località Bagno Vignoni RME HG R1209

536 Elv IT Fiume Orcia — Podere La Casaccia RME HG R1210

537 Elv IT Fiume Saccione RME GM R1189

538 Elv IT Fiume Sangro — Sterparo RME HG R1191

539 Elv IT Fiume Serchio — Migliarino RME GM R1211

540 Elv IT Fiume Serchio — Ripafratta RME HG R1212

541 Elv IT Fiume Sieve — A monte di San Piero RME HG R1215

542 Elv IT Fiume Sieve — Ponte per Montecuccoli RME HG R1214

543 Elv IT Fiume Sieve — Presa acquedotto San 
Francesco

RME GM R1213

544 Elv IT Fiume Tagliamento — Forni di Sopra RAL HG R1228

545 Elv IT Fiume Tevere — Ponte di Formole RME HG R1217

546 Elv IT Fiume Tevere — Molin del Becco RME HG R1218

547 Elv IT Fiume Tevere — Ponte di Pistrino RME GM R1216

548 Elv IT Fiume Trigno — Montebello RME HG R1198

549 Elv IT Fiume Trigno — Pedicagne RME HG R1195

550 Elv IT Fiume Trino — Piana dei Fumatori RME HG R1199

551 Elv IT Fiumi Albegna — Barca dei Grazi RME HG R1152

552 Elv IT Fiumi Albegna — Mulino per Santa Caterina RME HG R1154

553 Elv IT Fiumi Albegna — Ponte strada statale 322 RME HG R1151

554 Elv IT Fosso della Mola RME HG R1140

555 Elv IT Fosso Ortolano RME HG R1141

556 Elv IT Rio Capodacqua — Santa Croce RME HG R1136

557 Elv IT Rio Val di Gambis RAL GM R1225

558 Elv IT Rio Val di Stava RAL HG R1226

559 Elv IT Roggia di Fondo RAL HG R1224

560 Elv IT Roggia Donda RCE HG R3853

561 Elv IT Roggia Nuova RCE GM R3856

562 Elv IT Roggia Rile RCE HG R3854

563 Elv IT Torrente Ansiei RAL HG R1142

564 Elv IT Torrente Biois RAL GM R1143

565 Elv IT Torrente Boite — Località Fiammes RAL HG R1144

566 Elv IT Torrente Boite — Località Ponte di Cancia RME GM R1147

567 Elv IT Torrente Boite — Località Scolo RAL GM R1146

568 Elv IT Torrente Cordevole RAL HG R1148

569 Elv IT Torrente Farfa RME HG R1137

570 Elv IT Torrente Mae RAL HG R1149
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571 Elv IT Torrente Noce — Pejo RAL HG R1206

572 Elv IT Torrente Noce — Pellizzano RAL HG R1204

573 Elv IT Torrente Padola RAL GM R1150

574 Elv IT Torrente Sarca di Campiglio RAL HG R1109

575 Elv IT Torrente Vermigliana — Ossana RAL HG R1223

576 Elv LT Akmena at Tubausiai RCE HG R912

577 Elv LT Bartuva above Skuodas RCE HG R3511

578 Elv LT Bražuolė mouth RCE HG R3522

579 Elv LT Buka above Baluošas RCE HG R3478

580 Elv LT Dubysa above Seredžius RCE GM R3553

581 Elv LT Geluža above Valkininkai RCE GM R3472

582 Elv LT Jiesia at Kliokiškė RCE GM R3493

583 Elv LT Jūra above Tauragė RCE HG R3567

584 Elv LT Kražantė above Kelmė RCE GM R3479

585 Elv LT Laukesa below Zarasai RCE HG R3521

586 Elv LT Lėvuo above Kupiškis RCE GM R534

587 Elv LT Lūšė Pikeliai RCE HG R3520

588 Elv LT Minija above Plungė RCE GM R3494

589 Elv LT Minija below Gargždai RCE GM R3534

590 Elv LT Minija below Priekulė RCE GM R538

591 Elv LT Šešuvis at Skirgailiai RCE GM R3547

592 Elv LT Skroblus below Dubininkai RCE HG R3474

593 Elv LT Šventoji above Anykščiai RCE HG R453

594 Elv LT Veiviržas at Veiviržėnai RCE HG R531

595 Elv LT Žeimena below Pabradė RCE HG R3777

596 Elv LT Žeimena below Švenčionėliai RCE HG R3559

597 Elv LU Attert, aval Everlange RCE HG R1079

598 Elv LU Attert, Colmar-Berg RCE GM R1080

599 Elv LU Clerve, aval Clervaux RCE GM R1082

600 Elv LU Clerve, Kautenbach RCE HG R1081

601 Elv LV Abava 0.5 km upstream Kandava RCE HG R3229

602 Elv LV Berze 1.0 km downstream Dobele RCE GM R3230

603 Elv LV Dubna, 0.5 km upstream Livani RCE HG R361

604 Elv LV Gauja 3.0 km downstream Valmiera RCE GM R367

605 Elv LV Memele, boundary with Lithuania RCE HG R368

606 Elv LV Musa, boundary with Lithuania RCE GM R371

607 Elv LV Rezekne 4.0 km upstream Rezekne RCE HG R3227

608 Elv LV Tebra upstream Aizpute RCE HG R3295

609 Elv MT Bahrija Valley System RME GM R4039

610 Elv NL Beneden-Dinkel RCE GM R448

611 Elv NL Boekelerbeek RCE GM R16

612 Elv NL Boven-Dinkel RCE HG R51

613 Elv NL Drentse Aa RCE GM R26

614 Elv NL Gasterensche Diep RCE HG R49
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615 Elv NL Gulp RCE GM R45

616 Elv NL Keersop RCE HG R42

617 Elv NL Niers/Zelderheide RCE GM R40

618 Elv NL Oude Graaf Hugten RCE GM R38

619 Elv NL Poppelsche Ley RCE GM R39

620 Elv NL Puntbeek RCE GM R70

621 Elv NL Rammelbeek RCE GM R63

622 Elv NL Rodebeek (Rothenbach) RCE HG R438

623 Elv NL Rovertsche Ley RCE HG R58

624 Elv NL Ruenbergerbeek RCE HG R50

625 Elv NL Selzerbeek (Partij) RCE HG R55

626 Elv NL Swalm (Hoosterhof) RCE GM R53

627 Elv NL Worm (Haanrade) RCE GM R71

628 Elv PL Drawa RCE HG R459

629 Elv PL Gizela RCE GM R430

630 Elv PL Grabowa RCE HG R472

631 Elv PL Grzybnica RCE HG R475

632 Elv PL Kamionka RCE HG R394

633 Elv PL Łaźna Struga RCE HG R395

634 Elv PL Lega RCE HG R432

635 Elv PL Osownica RCE GM R456

636 Elv PL Parsęta RCE GM R469

637 Elv PL Struga Koniuszyn RCE HG R426

638 Elv PL Ugoszcz RCE GM R446

639 Elv PL Wołczenica RCE HG R477

640 Elv PL Zimna Woda RCE HG R1030

641 Elv PT Arunca RME GM R120

642 Elv PT Avô_1 RME HG R3505

643 Elv PT Azibo_1 RME GM R271

644 Elv PT Baceiro_1 RME HG R265

645 Elv PT Cabreira RME HG R3509

646 Elv PT Ceira RME GM R212

647 Elv PT Côja_1 RME HG R3502

648 Elv PT Curros_10 RME HG R236

649 Elv PT Curros_20 RME HG R244

650 Elv PT Foz_Arouce RME GM R211

651 Elv PT Góis RME HG R214

652 Elv PT I-GS-1 Castelão RME HG R115

653 Elv PT I-GS-CP Corte Pinheiro RME HG R124

654 Elv PT II-A-2 Cerca dos Pomares RME HG R238

655 Elv PT III-S-1 São Cristóvão RME GM R3557

656 Elv PT Local 7.8 Ribeira de Valverde RME GM R3572

657 Elv PT Macedo_20 RME HG R269

658 Elv PT Meirinhos_1 RME GM R262
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659 Elv PT P2223031 Ribeira de São Domingos RME GM R3539

660 Elv PT P4213011 Afluente do Torgal RME HG R3536

661 Elv PT P4213041 Porteira Rija RME GM R3554

662 Elv PT Pinhão_1 RME HG R247

663 Elv PT Rabaçal_60 RME GM R284

664 Elv PT Rabaçal_70 RME HG R285

665 Elv PT Sabor_1 RME HG R266

666 Elv PT Sabor_4 RME HG R270

667 Elv PT Sabor_5 RME GM R280

668 Elv PT Sousa_3 RME GM R267

669 Elv PT Tedo_1 RME HG R272

670 Elv PT Tua_1 RME GM R278

671 Elv PT Tuela_3 RME HG R268

672 Elv PT Tuela_55 RME HG R283

673 Elv SE River 3631 RNO HG R3480

674 Elv SE Å från Limmaren RCE GM R3475

675 Elv SE Båthusbäcken RNO GM R3518

676 Elv SE Fällbäcken RNO GM R3370

677 Elv SE Insjöbäcken RNO HG R3372

678 Elv SE Kvarnån RNO GM R3377

679 Elv SE Larsboån RNO HG R3346

680 Elv SE Laukersjöbäcken RNO HG R3477

681 Elv SE Mellanälven RNO HG R3354

682 Elv SE Rockån RNO GM R3376

683 Elv SE Sandvadsbäcken RNO GM R3365

684 Elv SE Storbäcken RNO HG R3375

685 Elv SE Torrfinnån RNO HG R3373

686 Elv SE Ullnaån RCE GM R889

687 Elv SE Ursån RNO GM R3525

688 Elv SI Koritnica Kal RAL HG R3790

689 Elv SI Sava Otoče RAL HG R331

690 Elv SI Savinja Luče RAL HG R3785

691 Elv SI Soča Trenta RAL HG R3789

692 Elv SK Belá, Liptovský Hrádok REC HG R1158

693 Elv SK Čierna voda, Čierna Voda REC GM R1169

694 Elv SK Čierna voda, Senec REC GM R1168

695 Elv SK Dunaj (Danube), Komárno REC GM R1173

696 Elv SK Dunaj (Danube), Medveďov REC GM R1172

697 Elv SK Malý Dunaj, Jelka REC GM R1167

698 Elv SK Myjava, Kúty REC GM R1171

699 Elv SK Myjava, pod Myjavou REC GM R1170

700 Elv SK Rajčianka, Žilina REC HG R1163

701 Elv SK Ronava, Slovenské Nové Mesto REC GM R1165

702 Elv SK Trnávka, Zemplínske Hradište REC GM R1166
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703 Elv SK Varínka, Varín REC HG R1161

704 Elv UK Allan Water at NN817066 RCE HG R3972

705 Elv UK Allander Water at d/s Milngavie STW RNO GM R439

706 Elv UK Allt Chalder at u/s hydro offtake RNO HG R519

707 Elv UK Allt Chomraidh RCE HG R561

708 Elv UK Allt Eigheach at road bridge RCE GM R564

709 Elv UK Allt Eigheach at road bridge — N5 RNO GM R1066

710 Elv UK Annas at 5m d/s bridge at Annaside RCE GM R495

711 Elv UK Annas at 5m d/s bridge at Annaside — N2 RNO GM R575

712 Elv UK Annas at A595 bridge at Bootle RCE HG R496

713 Elv UK Ashgrove Tributary at Ballykeel RCE GM R380

714 Elv UK Avon Water at Gordleton RCE HG R501

715 Elv UK Bidno at u/s Wye RCE GM R488

716 Elv UK Biggar Water at NT130349 RCE GM R552

717 Elv UK Black Cart Water at Howwood Bridge RNO GM R443

718 Elv UK Black Cart Water at u/s Johnstone STW RNO GM R445

719 Elv UK Carie Burn at parking site RNO HG R533

720 Elv UK Charlton Stream at Charlton/Milbourne RCE HG R498

721 Elv UK Clun at Marlow RCE HG R492

722 Elv UK Cothi at Moelfre RNO HG R487

723 Elv UK Cothi Clydach at B4310 RNO HG R485

724 Elv UK Craufurdland Water at Assloss Ford RCE HG R3936

725 Elv UK Cwm Cywarch RNO GM R482

726 Elv UK Cynfal at Pont Newydd RNO GM R486

727 Elv UK Dall Burn at Main Road — N5 RNO GM R1067

728 Elv UK Dall Burn at main road bridge RCE GM R537

729 Elv UK Dean Water at NO 345 482 RCE GM R3989

730 Elv UK East Looe River at Trussel Bridge RNO GM R500

731 Elv UK Endrick Water at Balfron RNO HG R3937

732 Elv UK Endrick Water at Drymen Bridge (R-C4) RCE HG R3939

733 Elv UK Endrick Water at Drymen Bridge (R-N4) RNO HG R467

734 Elv UK Ettrick Water at Lindean RNO HG R470

735 Elv UK Fenwick Water at Assloss Bridge RCE GM R65

736 Elv UK Finn River (Cos Tyrone/Donegal) at Clady 
Bridge

RNO GM R502

737 Elv UK Gala Water at NT487368 RCE GM R546

738 Elv UK Glendun River at Knocknacarry Bridge RCE GM R382

739 Elv UK Glenroan Burn at Glenroan Bridge RCE HG R384

740 Elv UK Glensawisk Burn at Campbell‘s Bridge RCE HG R418

741 Elv UK Hepste at d/s Two ridges near Bryn Cul Ford RCE HG R491

742 Elv UK Hilton/Cut Throat Brook at Broughton RCE HG R504

743 Elv UK Killyglen Burn at Drains Bay RCE GM R385

744 Elv UK King Edward Burn at Bridge of Eden RNO HG R476

745 Elv UK King Edward Burn at Stocherie RNO GM R479

746 Elv UK Leader Water at Leader Water Foot RCE HG R1059
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747 Elv UK Lee (Thames) at Leasy Bridge, 
Wheathampstead

RCE GM R507

748 Elv UK Len Trib. at 100m d/s Leeds STW RCE GM R506

749 Elv UK Leys Farm Ditch at A4095 Roadbridge RCE GM R499

750 Elv UK Lisnabane Burn at Lisnablane Bridge RCE HG R386

751 Elv UK Loughermore River at Loughermore Bridge RCE GM R388

752 Elv UK Main Water of Luce at u/s Penwhirn Burn RNO HG R3938

753 Elv UK Monnow at Monmouth Gap RCE GM R494

754 Elv UK Nant y Dernol at u/s Wye RCE HG R490

755 Elv UK Palnure Burn at Craignine Bridge RNO HG R525

756 Elv UK Polharrow Burn at A713 bridge RNO HG R520

757 Elv UK Polmaddy Burn near A713 bridge RNO GM R521

758 Elv UK River Alaw at Llanfigael RCE GM R3817

759 Elv UK River Annan at NY117762 RCE GM R3988

760 Elv UK River Annan at NY101860 RCE HG R548

761 Elv UK River Annan at NY123757 RCE HG R3981

762 Elv UK River Bervie at u/s Macphies RCE HG R484

763 Elv UK River Bladnoch at Glassock Bridge RNO HG R526

764 Elv UK River Calder at d/s Lochwinnoch RNO HG R510

765 Elv UK River Calder at d/s Lochwinnoch RC2 RCE HG R512

766 Elv UK River Carron at Tewel Ford RNO HG R489

767 Elv UK River Clyde at Highlees RCE HG R513

768 Elv UK River Clyde at Hyndford Bridge RNO GM R3951

769 Elv UK River Clyde at Uddingston RCE GM R515

770 Elv UK River Cree at Arnimean RNO GM R3891

771 Elv UK River Derg at Crew Bridge RNO HG R455

772 Elv UK River Devon at NS886962 RCE GM R3940

773 Elv UK River Devon at NS845957 RCE HG R549

774 Elv UK River Don at Kintore Bridge RNO GM R509

775 Elv UK River Enrick d/s Drumnadrochit RNO HG R3950

776 Elv UK River Irvine at Gatehead RCE GM R3986

777 Elv UK River Isla at Wester Cardean RNO HG R471

778 Elv UK River Kelvin at Torrance RCE GM R4003

779 Elv UK River Nant at d/s Taynuilt RNO HG R517

780 Elv UK River Nith above Kirkconnel RCE HG R3992

781 Elv UK River Nith at NX967778 RCE GM R560

782 Elv UK River Nith at NX971765 RCE GM R559

783 Elv UK River Otter 50m u RCE HG R3818

784 Elv UK River Tweed at NT682321 RCE HG R556

785 Elv UK River Tweed at NT690333 RCE HG R557

786 Elv UK RIVER TWEED AT NT907479 RCE HG R3977

787 Elv UK Rothley Brook at Ratby RCE GM R497

788 Elv UK Shalloch at u/s Minnoch confluence RNO HG R522

789 Elv UK Tregeseal Stream at Carn Praunter RCE GM R503

790 Elv UK Tregeseal Stream at Carn Praunter — N2 RNO GM R576
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791 Elv UK Tweed at NT489323 RCE HG R3974

792 Elv UK Tweed at NT625316 RCE HG R3952

793 Elv UK Water of Federate at Mill of Federate RCE GM R3990

794 Elv UK Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence RNO GM R523

795 Elv UK Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence 
— RC3

RCE GM R524

796 Elv UK Whiteadder at NT786567 RCE HG R3880

797 Elv UK Whiteadder Water at Chesterfield Ford RCE GM R463

798 Elv UK Wye (Thames) at G.S. Hedsor RCE HG R505

799 Innsjø AT Altausseer See LAL HG L275

800 Innsjø AT Attersee LAL HG L240

801 Innsjø AT Faaker See LAL HG L105

802 Innsjø AT Grundlsee LAL HG L276

803 Innsjø AT Hallstätter See LAL HG L252

804 Innsjø AT Irrsee LAL HG L237

805 Innsjø AT Mattsee LAL HG L219

806 Innsjø AT Mondsee LAL HG L234

807 Innsjø AT Obertrumer See LAL HG L220

808 Innsjø AT Ossiacher See LAL HG L107

809 Innsjø AT Pressegger See LAL HG L108

810 Innsjø AT Wallersee LAL HG L232

811 Innsjø AT Weißensee LAL HG L109

812 Innsjø AT Wörthersee LAL HG L111

813 Innsjø AT Wolfgangsee LAL HG L233

814 Innsjø BE Blokkersdijk — LO LCE GM L656

815 Innsjø BE Gavers — Harelbeke LCE GM L478

816 Innsjø CY Asprokremmos dam LME GM L535

817 Innsjø CY Kouris dam LME GM L452

818 Innsjø DE Alpsee bei Füssen LAL HG L655

819 Innsjø DE Barniner See LCE GM L658

820 Innsjø DE Bodensee (Obersee) LAL HG L661

821 Innsjø DE Bothkamper See LCE GM L665

822 Innsjø DE Chiemsee LAL HG L669

823 Innsjø DE Grimnitzsee LCE GM L732

824 Innsjø DE Großer Alpsee bei Immenstadt LAL GM L673

825 Innsjø DE Großer Müggelsee LCE GM L3920

826 Innsjø DE Großer Ostersee LAL HG L676

827 Innsjø DE Großer Plöner See LCE GM L3810

828 Innsjø DE Großer Wariner See LCE GM L700

829 Innsjø DE Gulper See LCE GM L731

830 Innsjø DE Königssee LAL HG L677

831 Innsjø DE Malkwitzer See LCE HG L685

832 Innsjø DE Schliersee LAL GM L690

833 Innsjø DE Schöhsee LCE HG L691
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834 Innsjø DE Starnberger See LAL HG L692

835 Innsjø DE Suhrer See LCE HG L693

836 Innsjø DE Tachinger See LAL GM L697

837 Innsjø DE Treptowsee LCE HG L698

838 Innsjø DE Waginger See LAL GM L699

839 Innsjø DE Weißensee LAL HG L701

840 Innsjø DE Weitsee LAL HG L702

841 Innsjø DE Wittwesee LCE HG L730

842 Innsjø DE Wörthsee LAL HG L727

843 Innsjø DK Almind Sø LCE HG L3434

844 Innsjø DK Bagsværd Sø LCE GM L3431

845 Innsjø DK Bastrup Sø LCE GM L3426

846 Innsjø DK Bryrup Langsø LCE GM L3429

847 Innsjø DK Damhussøen LCE GM L3427

848 Innsjø DK Engelsholm Sø LCE GM L3430

849 Innsjø DK Engetved Sø LCE GM L3444

850 Innsjø DK Glenstrup Sø LCE GM L3413

851 Innsjø DK Hald Sø LCE GM L3411

852 Innsjø DK Hampen Sø LCE HG L3440

853 Innsjø DK Hostrup Sø LCE GM L3442

854 Innsjø DK Knud Sø LCE GM L3414

855 Innsjø DK Maglesø LCE HG L3419

856 Innsjø DK Nors Sø LCE HG L3423

857 Innsjø DK Ravnsø LCE GM L3251

858 Innsjø DK Rørbæk Sø LCE GM L3445

859 Innsjø DK Slåen Sø LCE HG L3339

860 Innsjø DK Søby Sø LCE HG L3433

861 Innsjø DK Søholm Sø LCE GM L3425

862 Innsjø DK Sunds Sø LCE GM L3439

863 Innsjø DK Vandet Sø LCE GM L3412

864 Innsjø EE Endla LCE GM L927

865 Innsjø EE Ihamaru Palojärv LCE GM L917

866 Innsjø EE Kalli LCE HG L928

867 Innsjø EE Köstrejärv LCE GM L921

868 Innsjø EE Kooraste Kõverjärv LCE HG L922

869 Innsjø EE Nohipalu Valgjärv LCE HG L916

870 Innsjø EE Prossa LCE HG L920

871 Innsjø EE Saadjärv LCE HG L924

872 Innsjø EE Tõhela LCE HG L919

873 Innsjø EE Uljaste LCE GM L590

874 Innsjø EE Väike Palkna LCE HG L918

875 Innsjø EE Verevi LCE GM L923

876 Innsjø EE Viljandi LCE GM L926

877 Innsjø ES Agavanzal LME GM L3532
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878 Innsjø ES Águeda LME GM L126

879 Innsjø ES Aldeadávila LME GM L136

880 Innsjø ES Bao LME GM L117

881 Innsjø ES Guadalest LME GM L166

882 Innsjø ES Guadalmellato LME GM L114

883 Innsjø ES Loriguilla LME GM L146

884 Innsjø ES Negratín LME GM L141

885 Innsjø ES Pálmaces LME GM L130

886 Innsjø ES Portodemouros LME GM L104

887 Innsjø ES Salime LME GM L102

888 Innsjø ES San Esteban LME GM L112

889 Innsjø ES Sau LME GM L260

890 Innsjø ES Talarn LME GM L133

891 Innsjø ES Tanes LME GM L139

892 Innsjø ES Valparaíso LME GM L116

893 Innsjø ES Vilasouto LME GM L121

894 Innsjø ES Yeguas LME GM L113

895 Innsjø FI Ähtärinjärvi LNO GM L3872

896 Innsjø FI Haukkajärvi LNO HG L1126

897 Innsjø FI Joutsijärvi LNO GM L1127

898 Innsjø FI Jyväsjärvi LNO GM L1128

899 Innsjø FI Keskijärvi LNO GM L1129

900 Innsjø FI Luujärvi LNO HG L1130

901 Innsjø FI Pääjärvi LNO HG L3820

902 Innsjø FI Pieksänjärvi LNO GM L3823

903 Innsjø FI Punelia, Neittysaari 158 LNO HG L1014

904 Innsjø FI Salmijärvi LNO GM L1131

905 Innsjø FI Tevänti, keskiosa 1 LNO HG L1024

906 Innsjø FI Tuomiojärvi LNO GM L3822

907 Innsjø FR Aiguebelette-le-Lac LAL GM L984

908 Innsjø FR Annecy LAL HG L98

909 Innsjø FR Le Bourget-du-Lac LAL GM L983

910 Innsjø FR Cazaux LCE HG L95

911 Innsjø FR Hourtin-carcans LCE GM L96

912 Innsjø FR Lacanau LCE GM L97

913 Innsjø FR Laffrey LAL HG L975

914 Innsjø FR Léman LAL GM L985

915 Innsjø FR Petichet LAL GM L978

916 Innsjø FR Sainte-Croix LME GM L4022

917 Innsjø FR Saint-Point LCE GM L99

918 Innsjø FR Saint-Cassien LME GM L4021

919 Innsjø FR Sylans LAL GM L980

920 Innsjø GR Fragma Thisavrou LME GM L3935

921 Innsjø GR Tehniti Limni Tavropou (Plastira) LME HG L3941
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922 Innsjø HU Kunkápolnási-mocsár LCE HG L1078

923 Innsjø HU Balaton, Keszthelyi-öböl LCE GM L1073

924 Innsjø HU Balaton, Balatonfüredi-öböl LCE HG L1075

925 Innsjø HU Velencei-tó, Gárdony LCE GM L1074

926 Innsjø HU Kis-Balaton, Vörsi-víz LCE HG L1076

927 Innsjø IE Lough Ballynakill LAT GM L354

928 Innsjø IE Lough Dromore LAT HG L321

929 Innsjø IE Lough Lattone LAT HG L3926

930 Innsjø IE Lough Acrow LAT GM L399

931 Innsjø IE Lough Akibbon LNO HG L553

932 Innsjø IE Lough Annamakerrig LAT GM L329

933 Innsjø IE Lough Atorick LNO GM L387

934 Innsjø IE Lough Ballycullinan LAT GM L309

935 Innsjø IE Lough Bunny LAT HG L103

936 Innsjø IE Lough Columbkille LAT HG L570

937 Innsjø IE Lough Doo (Doolough) LNO GM L434

938 Innsjø IE Lough Dunglow LNO HG L357

939 Innsjø IE Lough Easky LNO HG L421

940 Innsjø IE Lough Ennell LAT GM L292

941 Innsjø IE Lough Garadice LAT GM L338

942 Innsjø IE Lough Graney LNO GM L473

943 Innsjø IE Lough Guitane LNO HG L424

944 Innsjø IE Lough Inchiquin LAT GM L295

945 Innsjø IE Lough Lene LAT HG L106

946 Innsjø IE Lough Lickeen LNO GM L435

947 Innsjø IE Lough Moher LNO HG L882

948 Innsjø IE Lough Nahasleam LAT HG L351

949 Innsjø IE Lough Naminn LAT HG L375

950 Innsjø IE Lough O‘Flynn LAT HG L290

951 Innsjø IE Lough Owel LAT HG L293

952 Innsjø IE Lough MacNean Lower LAT GM L3893

953 Innsjø IE Lough MacNean Upper LAT HG L1156

954 Innsjø IE Lough Melvin LAT GM L1160

955 Innsjø IT Bacino del Medio Flumendosa LME GM L1125

956 Innsjø IT Bacino dell‘Alto Flumendosa LME GM L3396

957 Innsjø IT Bacino di Cucchinadorza LME GM L1123

958 Innsjø IT Bacino di Punta Gennarta LME GM L1124

959 Innsjø IT Lago di Caldaro LAL HG L1112

960 Innsjø IT Lago di Candia LAL GM L1113

961 Innsjø IT Lago di Como LAL GM L1108

962 Innsjø IT Lago di Endine LAL HG L1114

963 Innsjø IT Lago di Garda LAL HG L1110

964 Innsjø IT Lago di Mezzola LAL GM L1111

965 Innsjø IT Lago di Montorfano LAL HG L1115
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966 Innsjø IT Lago di Piano LAL GM L1116

967 Innsjø IT Lago di Segrino LAL HG L1117

968 Innsjø LT Alnis LCE HG L4005

969 Innsjø LT Dusia LCE HG L583

970 Innsjø LT Lūkštas LCE GM L574

971 Innsjø LT Plateliai LCE HG L585

972 Innsjø LT Rubikiai LCE GM L3204

973 Innsjø LT Šventas LCE HG L3999

974 Innsjø LV Lake Burtnieks LCE GM L339

975 Innsjø LV Lake Kanieris LCE HG L340

976 Innsjø LV Lake Kisezers LCE GM L343

977 Innsjø LV Lake Liepajas LCE HG L345

978 Innsjø LV Lake Raznas LCE HG L349

979 Innsjø LV Lake Usmas LCE HG L359

980 Innsjø NL Achterste Goorven LCE GM L3795

981 Innsjø NL Ankeveense Plassen LCE HG L3755

982 Innsjø NL Bergven LCE HG L3811

983 Innsjø NL Beuven LCE HG L3794

984 Innsjø NL Botshol LCE HG L436

985 Innsjø NL Broekvelden LCE HG L3731

986 Innsjø NL Fluessen LCE GM L416

987 Innsjø NL Gaasperplas LCE HG L3359

988 Innsjø NL Gooimeer LCE GM L427

989 Innsjø NL Groot Huisven LCE GM L3814

990 Innsjø NL Naardermeer LCE HG L935

991 Innsjø NL Nieuwemeer LCE GM L3728

992 Innsjø NL Nieuwkoopse Plassen LCE GM L566

993 Innsjø NL Rauwven LCE GM L3812

994 Innsjø NL Spiegelplas LCE HG L3729

995 Innsjø NL Veluwemeer LCE HG L274

996 Innsjø NL Venrode Midden LCE GM L3797

997 Innsjø NL Vlietlanden LCE GM L3815

998 Innsjø NL Wieden LCE GM L4002

999 Innsjø NL Zegerplas LCE GM L3730

1000 Innsjø NL Zevenhuizerplas LCE HG L3727

1001 Innsjø PL Bobięcińskie Wielkie LCE HG L638

1002 Innsjø PL Busznica LCE HG L1

1003 Innsjø PL Cieszęcino LCE HG L651

1004 Innsjø PL Długie Wigierskie LCE HG L3

1005 Innsjø PL Gaładuś LCE HG L5

1006 Innsjø PL Gwiazdy LCE GM L636

1007 Innsjø PL Jegocin LCE HG L634

1008 Innsjø PL Jeleń LCE HG L637

1009 Innsjø PL Kamieniczno LCE HG L650
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1010 Innsjø PL Kiedrowickie LCE GM L1035

1011 Innsjø PL Kołowin LCE HG L632

1012 Innsjø PL Krępsko Długie LCE HG L635

1013 Innsjø PL Majcz Wielki LCE HG L633

1014 Innsjø PL Miałkie LCE GM L311

1015 Innsjø PL Mokre LCE GM L6

1016 Innsjø PL Nicemino LCE HG L652

1017 Innsjø PL Piasek LCE HG L645

1018 Innsjø PL Śmiadowo LCE HG L551

1019 Innsjø PL Wiłkokuk LCE HG L289

1020 Innsjø PL Wiżajny LCE GM L344

1021 Innsjø PL Zelwa LCE HG L307

1022 Innsjø PT Aguieira LME GM L3465

1023 Innsjø PT Alto Lindoso LME GM L119

1024 Innsjø PT Caniçada LME GM L208

1025 Innsjø PT Fronhas LME GM L210

1026 Innsjø PT Maranhão LME GM L241

1027 Innsjø PT Montargil LME GM L3463

1028 Innsjø PT Monte da Rocha LME GM L249

1029 Innsjø PT Pracana LME GM L3566

1030 Innsjø SE Bäen LNO GM L897

1031 Innsjø SE Baktsjaure LNO HG L883

1032 Innsjø SE Bysjön LNO HG L869

1033 Innsjø SE Dalkarlsaspen LNO GM L957

1034 Innsjø SE Degervattnet LNO HG L879

1035 Innsjø SE Fiolen LNO HG L910

1036 Innsjø SE Försjön LNO HG L871

1037 Innsjø SE Gryten LNO GM L3762

1038 Innsjø SE Hjärtsjön LNO GM L895

1039 Innsjø SE Limmingsjön LNO HG L878

1040 Innsjø SE Marsjön LNO HG L880

1041 Innsjø SE Örvattnet LNO GM L892

1042 Innsjø SE Övre Skärsjön LNO GM L3764

1043 Innsjø SE Pahajärvi LNO HG L874

1044 Innsjø SE Remmarsjön LNO HG L877

1045 Innsjø SE Sangen LNO HG L872

1046 Innsjø SE Spjutmosjön LNO GM L3766

1047 Innsjø SE Stensjön LNO HG L870

1048 Innsjø SE Stensjön(2) LNO HG L881

1049 Innsjø SE Sundträsket LNO GM L885

1050 Innsjø SE Täfteträsket LNO GM L876

1051 Innsjø SE Toftan LNO GM L3763

1052 Innsjø SE Valasjön LNO HG L873

1053 Innsjø SE Vikholmen LNO GM L886



22.10.2015 Nr. 64/1029EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

1054 Innsjø SE Vuotnersjön LNO HG L884

1055 Innsjø SI Blejsko jezero LAL GM L3995

1056 Innsjø SI Bohinjsko jezero LAL HG L3998

1057 Innsjø UK Bassenthwaite Lake LNO GM L431

1058 Innsjø UK Bosherston Lake, Central Arm LCE HG L442

1059 Innsjø UK Buttermere LNO HG L3869

1060 Innsjø UK Cam Loch LNO HG L514

1061 Innsjø UK Carlingwark Loch LCE GM L320

1062 Innsjø UK Cashel Upper Lough LAT GM L369

1063 Innsjø UK Chasewater LAT GM L3843

1064 Innsjø UK Coolyermer Lough LAT HG L346

1065 Innsjø UK Crose Mere LAT GM L3838

1066 Innsjø UK Crummock Water LNO HG L3809

1067 Innsjø UK Derwent Water LNO HG L458

1068 Innsjø UK Ennerdale Water LNO HG L3864

1069 Innsjø UK Esthwaite Water or ‘Claife, Wray Mires Tarn’ LNO GM L3870

1070 Innsjø UK Frensham Great Pond LCE GM L3846

1071 Innsjø UK Grasmere LNO GM L966

1072 Innsjø UK Hanmer Mere LAT GM L447

1073 Innsjø UK Hornsea Mere LAT GM L3842

1074 Innsjø UK Keenaghan Lough LAT GM L391

1075 Innsjø UK Kenfig Pool LCE HG L465

1076 Innsjø UK Lake of Menteith LNO GM L981

1077 Innsjø UK Lattone LAT HG L3892

1078 Innsjø UK Linlithgow Loch LCE GM L3691

1079 Innsjø UK Llangorse Lake LCE GM L3871

1080 Innsjø UK Llyn Coron LCE GM L3873

1081 Innsjø UK Llyn Cwellyn LNO HG L3865

1082 Innsjø UK Llyn Llygeirian LAT GM L3839

1083 Innsjø UK Llyn Padarn LNO GM L3863

1084 Innsjø UK Llyn Tegid or Bala Lake LNO HG L3866

1085 Innsjø UK Locanan Lacasdail or Laxadale Lochs LNO GM L3741

1086 Innsjø UK Loch a‘ Bhraoin LNO HG L3752

1087 Innsjø UK Loch Borralie LAT HG L259

1088 Innsjø UK Loch Brora LNO HG L3740

1089 Innsjø UK Loch Calder LAT HG L437

1090 Innsjø UK Loch Dee LNO GM L3756

1091 Innsjø UK Loch Doilet LNO HG L3749

1092 Innsjø UK Loch Druidibeag LNO HG L3717

1093 Innsjø UK Loch Dun na Cille LNO GM L3748

1094 Innsjø UK Loch Grannoch LNO GM L450

1095 Innsjø UK Loch Laidon LNO GM L986

1096 Innsjø UK Loch Leven LAT GM L3686

1097 Innsjø UK Loch Lomond North Basin LNO HG L3888
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1098 Innsjø UK Loch Lomond South Basin LNO GM L3890

1099 Innsjø UK Loch Lubnaig LNO HG L481

1100 Innsjø UK Loch Maree LNO HG L3750

1101 Innsjø UK Loch Ness LNO HG L3751

1102 Innsjø UK Loch of Clunie LNO GM L518

1103 Innsjø UK Loch of Lowes LNO GM L3738

1104 Innsjø UK Loch of Swannay LCE GM L3688

1105 Innsjø UK Loch Osgaig LNO HG L3705

1106 Innsjø UK Loch Ossian LNO HG L466

1107 Innsjø UK Loch Sgealtair LAT HG L3530

1108 Innsjø UK Loch Tarff LNO HG L3754

1109 Innsjø UK Loch Watston LAT HG L3545

1110 Innsjø UK Lochindorb LNO HG L3753

1111 Innsjø UK Lough Ash LAT HG L363

1112 Innsjø UK Lough Carn LAT HG L390

1113 Innsjø UK Lough Melvin LAT GM L972

1114 Innsjø UK Lough Muck LAT GM L365

1115 Innsjø UK Lower MacNean LAT GM L967

1116 Innsjø UK Loweswater LNO GM L461

1117 Innsjø UK Martnaham Loch LCE HG L3698

1118 Innsjø UK Tatton Mere LAT GM L3837

1119 Innsjø UK The Mere LAT GM L3841

1120 Innsjø UK Upper MacNean LAT HG L965

1121 Innsjø UK Upton Broad LCE HG L454

1122 Innsjø UK Wast Water LNO HG L3867

1123 Innsjø UK West Loch Ollay LCE HG L3690

1124 Innsjø UK Woodhall Loch LNO HG L3739

1125 Kystvatn/ 
brakkvatn

BE Beneden-Zeeschelde CNE GM T1018

1126 Kystvatn/ 
/brakkvatn

CY Limassol Bay CME GM C358

1127 Kystvatn/ 
/brakkvatn

DE Amrum CNE GM C425

1128 Kystvatn/ 
/brakkvatn

DE Dithmarschen Bight CNE GM C330

1129 Kystvatn/ 
/brakkvatn

DE Eastern Ems CNE GM C336

1130 Kystvatn/ 
/brakkvatn

DE Geltinger Birk CBA GM C429

1131 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Hever CNE GM C412
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1132 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Hörnum tidal basin CNE HG C422

1133 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Northern peninsula Darß-Zingst CBA GM C308

1134 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Spiekeroog Wadden Sea CNE GM C419

1135 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Trischen-Blauort CNE GM C410

1136 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Wangerooge Open Sea CNE GM C428

1137 Kystvatn/ 
brakkvatn

DE Western Ems CNE GM C411

1138 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Århus Bugt (DMU 427) CNE GM C3573

1139 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Bælthavet — Fynshoved (DMU 935) CNE GM C3558

1140 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Bornholm west (DMU 1040050 Rønne) CBA GM C3587

1141 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Danish Wadden Sea — inner part CNE GM C3258

1142 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Dybsø Fjord (103250 N Rønnen) CBA GM C3582

1143 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Faxe Bugt — Stevns (DMU 441) CBA GM C3580

1144 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Hjelm Bugt (DMU 0901032) CBA GM C3576

1145 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Kattegat — Læsø Rende (DMU 403) CNE GM C3544

1146 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Øresund north (DMU 431) CNE GM C3564

1147 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Danish Wadden Sea — outer part 
(DMU 1510008)

CNE GM C3529

1148 Kystvatn/ 
brakkvatn

DK Jylland west coast — Hirtshals (1013) CNE GM C3504

1149 Kystvatn/ 
brakkvatn

EE Kõiguste laht CBA GM C3246

1150 Kystvatn/ 
brakkvatn

EE Küdema laht CBA HG C925
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1151 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Arenys-Matar CME GM C3515

1152 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Bahía de El Confital CNE GM C3510

1153 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Bahía de Santander CNE GM T3776

1154 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Barbate CNE GM C3388

1155 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Cabo de Gata CME HG C3435

1156 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Hospitalet-Ametlla CME HG C3516

1157 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Matxitxako-Getaria CNE HG C3402

1158 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Estuario del Oka CNE GM T3395

1159 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Puerto de Almería CME GM T3390

1160 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Tossa-Sant Feliú CME HG C3513

1161 Kystvatn/ 
brakkvatn

ES Trafalgar CNE HG C3398

1162 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Bågaskär CBA GM C3918

1163 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Bergö CBA GM C1023

1164 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Domarkobban CBA HG C3917

1165 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Hailuoto CBA HG C1033

1166 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Järviluoto CBA GM C3927

1167 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Långskär CBA HG C3919

1168 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Perämeri CBA HG C1013

1169 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Pjelaxfjärden CBA GM C3924
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1170 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Putsaari CBA HG C3925

1171 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Rounakari CBA HG C1028

1172 Kystvatn/ 
brakkvatn

FI Seili CBA GM C1012

1173 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Anse du Cul de Loup, Anse de Jonville CNE HG C3769

1174 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Arcachon amont CNE GM T933

1175 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Arcachon Amont CNE GM C3835

1176 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie de Bourgneuf CNE GM C4009

1177 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie de La Ciotat CME HG C3358

1178 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie de La Ciotat 2 CME GM C3773

1179 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie des Veys CNE HG T3639

1180 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie du Mont-Saint-Michel Ouest CNE HG C4020

1181 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Baie du Mont-Saint-Michel Sud CNE HG C3630

1182 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Berck-sur-Mer CNE HG C3771

1183 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Campoloro CME HG C3369

1184 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Campoloro 2 CME GM C3775

1185 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Chausey CNE HG C3615

1186 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Concarneau large CNE GM C4019

1187 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Côte de Nacre CNE GM C3889

1188 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Estuaire de la Gironde CNE GM T3772
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1189 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Estuaire de l‘Orne CNE GM T3640

1190 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Estuaire du Rhône CME GM T3406

1191 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Étang de Lapalme CME HG T3896

1192 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Etretat et Senneville CNE GM C3767

1193 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Fond estuarien de la baie du mont Saint-
Michel

CNE HG T3770

1194 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Golfe du Morbihan CNE HG C4010

1195 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Île du Levant CME HG C3366

1196 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Île du Levant 2 CME GM C3774

1197 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Le Cap Romain, Saint-Aubin, Bernires, 
Courseulles

CNE GM C3768

1198 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Lorient Groix CNE HG C4015

1199 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Merville-Franceville CNE GM C3627

1200 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Paimpol Perros-Guirrec CNE HG C4011

1201 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Pertuis charentais CNE GM C932

1202 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Rade de Brest CNE GM C4013

1203 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Tatihou CNE HG C3618

1204 Kystvatn/ 
brakkvatn

FR Thau CME GM T3409

1205 Kystvatn/ 
brakkvatn

GR S. Evvoikos gulf CME HG C953

1206 Kystvatn/ 
brakkvatn

GR Saronikos gulf CME GM C934

1207 Kystvatn/ 
brakkvatn

GR Thessaloniki gulf CME GM C952
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1208 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Cork Harbour CNE GM C991

1209 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Dublin Bay CNE GM C987

1210 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Garavoge Estuary CNE GM T3928

1211 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Inner Clew Bay CNE HG C3929

1212 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Lough Foyle CNE HG C316

1213 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Malahide Bay CNE GM C3930

1214 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Newport Bay CNE HG T3931

1215 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Outer Dundalk Bay CNE GM C3932

1216 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Sligo Bay CNE HG C3933

1217 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Suir Estuary Lower CNE GM T996

1218 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Westport Bay CNE HG T3934

1219 Kystvatn/ 
brakkvatn

IE Wexford Harbour CNE HG C988

1220 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Antignano CME GM C3170

1221 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Carbonifera CME HG C3144

1222 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Castagneto CME GM C3198

1223 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Cattolica CME HG C3164

1224 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Cesenatico CME GM C3202

1225 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Conero CME HG C3129

1226 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Golfo di Milazzo CME HG C3168
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1227 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Imperia CME GM C3188

1228 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Marinella — Foce del Magra CME GM C3201

1229 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Miramare CME HG C3126

1230 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Porto Cesareo CME HG C3140

1231 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Punta Licosa CME HG C3134

1232 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Punta Mesco CME HG C3131

1233 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Laguna di Venezia — Bacino meridionale CME GM T3851

1234 Kystvatn/ 
brakkvatn

IT Trappeto CME GM C3203

1235 Kystvatn/ 
brakkvatn

LT Curonian Lagoon Plume, Karklė CBA GM T3625

1236 Kystvatn/ 
brakkvatn

LT Southeastern Baltic Coast, Juodkrantė CBA GM C586

1237 Kystvatn/ 
brakkvatn

LV Latvian open Baltic Sea coastal zone CBA GM C4012

1238 Kystvatn/ 
brakkvatn

MT Majjiesa-Raheb CME HG C4037

1239 Kystvatn/ 
brakkvatn

MT Fliegu CME GM C4038

1240 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Eems-Dollard CNE GM T3658

1241 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Eems-Dollard kust CNE GM C3656

1242 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Hollandse kust CNE GM C3651

1243 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Waddenzee CNE GM C3657

1244 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Westerschelde CNE GM T134

1245 Kystvatn/ 
brakkvatn

NL Zeeuwse kust CNE GM C3655
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1246 Kystvatn/ 
brakkvatn

PL Kępa Redłowska CBA GM C7

1247 Kystvatn/ 
brakkvatn

PL Mielizna Borzyńska CBA HG C286

1248 Kystvatn/ 
brakkvatn

PL Piaski Dziewicze CBA GM C8

1249 Kystvatn/ 
brakkvatn

PL Rowy CBA HG C287

1250 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Buarcos CNE GM C3955

1251 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Castelejo Costa Vicentina N CNE HG C3975

1252 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Espinho CNE GM C3585

1253 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Ingrina Costa Vicentina S CNE HG C3973

1254 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Inner Lima Ponte de Lima CNE GM T3982

1255 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Inner Minho Valença CNE GM T3984

1256 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Lagos bay CNE GM C3976

1257 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Outer Lima Viana do Castelo CNE HG T3983

1258 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Outer Minho Caminha CNE HG T3985

1259 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Ponte da Praia de Faro CNE HG C3978

1260 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Praia do Garrão CNE HG C3980

1261 Kystvatn/ 
brakkvatn

PT Ramalhete CNE GM C3979

1262 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Torhamns skärgård CBA GM C649

1263 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Gaviksfjärden CBA HG C3355

1264 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Hakefjord och Galterö CNE GM C3259
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staden

1265 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Harskärs och Trödjefjärden CBA HG C3130

1266 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Kungsbackafjorden — Nidingen CNE GM C4008

1267 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Långvinds- och Skärsåfjärden CBA HG C3127

1268 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE N Kåvra CNE GM C3255

1269 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Skälderviken CNE GM C4006

1270 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Sydöstra Gotland, Suders CBA HG C3476

1271 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE SV Holmöarna, N Kvarken CBA GM C3362

1272 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Askö-området CBA GM C750

1273 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Yttre Gävlebukten CBA GM C799

1274 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Ljusnans och Voxnans kustområde CBA GM C977

1275 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Gotlands östkust, Grogarn CBA HG C3471

1276 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Gullmarsfjorden CNE GM C733

1277 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Kosterfjorden CNE HG C734

1278 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Lysekils yttre skärgård CNE HG C3221

1279 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Kvarken- Örefjärden CBA HG C1015

1280 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE Yxlan CBA GM C3635

1281 Kystvatn/ 
brakkvatn

SE V Landskrona och Lommabukten CNE GM C4007

1282 Kystvatn/ 
brakkvatn

SI Piran 000F CME HG C3959

1283 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Belfast Lough (outer) CNE GM C313
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

1284 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Blackwater Estuary CNE HG T414

1285 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Boulby Coast CNE HG C397

1286 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Busta Voe, Shetland CNE HG C328

1287 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Cardigan Bay CNE HG C417

1288 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Carlingford Lough CNE GM C315

1289 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Carrick Roads CNE GM C3645

1290 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Chichester Harbour CNE GM C398

1291 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Cleddau Estuary CNE HG T4000

1292 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Clyde Estuary CNE GM T3819

1293 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Conwy Bay CNE HG C3646

1294 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Conwy Estuary CNE HG T3881

1295 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Cumbria Coast CNE HG C3830

1296 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Dart Estuary CNE HG T406

1297 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Dee Estuary CNE HG T393

1298 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Essex Coast CNE GM C1065

1299 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Exe Estuary CNE GM T3659

1300 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Firth of Clyde CNE GM C3455

1301 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Firth of Clyde — Kilbrannan Sound CNE GM C302

1302 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Foyle Estuary CNE GM T19
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

1303 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Holy Island-Budle Bay CNE GM C3713

1304 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Horden Coast CNE GM C420

1305 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Humber Estuary (Lower) CNE HG T409

1306 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Loch Indaal CNE HG C306

1307 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Loch Ryan CNE GM C360

1308 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Loch Torridon CNE HG C347

1309 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Lough Foyle CNE HG C316

1310 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Lower Forth Estuary CNE GM T366

1311 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Medway Estuary CNE GM T3692

1312 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Milford Haven CNE GM C3849

1313 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Montrose Basin CNE GM T364

1314 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK North Cornwall Coast CNE HG C356

1315 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Northumberland-Berwickshire Coast CNE HG C396

1316 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Orwell-Stour Estuary CNE GM T3693

1317 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Poole Harbour CNE GM T3694

1318 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Salcombe Harbour CNE GM C1025

1319 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Sandsound Voe CNE HG C3368

1320 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK St Bride‘s Bay CNE HG C3874

1321 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Stonehaven, Aberdeen CNE HG C1020
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Nr. Kategori av vatn Medlems-
stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 

staden

1322 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Strangford Lough CNE HG C493

1323 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Tees Estuary CNE GM T433

1324 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Thames Estuary CNE GM T3700

1325 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK The Wash (Outer) CNE HG C1044

1326 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Tor Bay CNE HG C3649

1327 Kystvatn/ 
brakkvatn

UK Tweed Estuary (lower) CNE HG T408

Tredjestatar som tek del i interkalibreringa på frivillig grunnlag:

Nr. Kategori Stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 
staden

1328 Elv BG Danube — to Rousse REC GM R3302

1329 Elv BG Danube — to Oriahovo REC GM R3287

1330 Elv BG Djuljunitza to Djuljunitza REC GM R3320

1331 Elv BG Ogosta — to Kobilyak REC GM R3316

1332 Elv BG Vit — to Sadovets REC HG R3304

1333 Elv NO Årgårdsvassdraget-2 RNO GM R855

1334 Elv NO Akerselva, OSLEAKR4 RNO GM R675

1335 Elv NO Akerselva, OSLEAKR5 RNO GM R678

1336 Elv NO Benda RNO HG R786

1337 Elv NO Bygdaelva/Korsbrekke RNO HG R809

1338 Elv NO Dybingsvatnet, utløp RNO GM R761

1339 Elv NO Eldalen v/Espeset RNO GM R3407

1340 Elv NO Figgja RNO GM R847

1341 Elv NO Fosstoelbekken RNO GM R768

1342 Elv NO Frognerelva, OSLEFR05 RNO GM R670

1343 Elv NO Frognerelva, OSLEFRO4 RNO GM R667

1344 Elv NO Fuglevågvassdraget RNO HG R815

1345 Elv NO Gira, HEDEGI02 RNO HG R660

1346 Elv NO Gira, HEDEGI03 RNO HG R663

1347 Elv NO Grisleelva RNO GM R806

1348 Elv NO Grøna, HEDEGRO5 RNO HG R689

1349 Elv NO Håelva, STREHAAE2 RNO GM R720

1350 Elv NO Halsjøen, utløp, HEDEHAL1 RNO GM R682
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Nr. Kategori Stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 
staden

1351 Elv NO Hesja RNO HG R785

1352 Elv NO Hildreelva RNO HG R811

1353 Elv NO Hotranvassdraget, Dalingbekken RNO GM R853

1354 Elv NO Hunnselva, OPPEHUN1 RNO GM R679

1355 Elv NO Knipselva RNO GM R3404

1356 Elv NO Kvernåni RNO HG R777

1357 Elv NO Lena, OPPELEN1 RNO GM R680

1358 Elv NO Logåna v/Laudal RNO HG R774

1359 Elv NO Lustadelva RNO HG R859

1360 Elv NO Møska-1 RNO GM R781

1361 Elv NO Mokkaelva RNO HG R857

1362 Elv NO Nesvoldbekken, HEDEGRO3 RNO HG R687

1363 Elv NO Østre Grøna, HEDEGRO2 RNO HG R686

1364 Elv NO Øynesvannet, bekk frå RNO HG R772

1365 Elv NO Ogna-1 RNO GM R844

1366 Elv NO Ogna-2 RNO GM R848

1367 Elv NO Raudelva v/Våje RNO HG R771

1368 Elv NO Rinda, OPPERIN1 RNO HG R674

1369 Elv NO Skauga-1 RNO GM R845

1370 Elv NO Skauga-2 RNO GM R846

1371 Elv NO Skuru RNO HG R788

1372 Elv NO Logna v/Smeland, nord RNO GM R773

1373 Elv NO Solnørvassdraget RNO HG R813

1374 Elv NO Spjelkavikvassdraget RNO HG R810

1375 Elv NO Storåni-2 RNO GM R780

1376 Elv NO Svartbekken, HEDESVR1 RNO GM R683

1377 Elv NO Tannåa, HEDEGRO4 RNO HG R688

1378 Elv NO Tennfjordvassdraget RNO HG R812

1379 Elv NO Trylandvassdraget v/Barstøl RNO GM R779

1380 Elv NO Våråna, nord RNO GM R776

1381 Elv NO Vestre Grøna, HEDEGRO1 RNO HG R684

1382 Elv NO Vikedalselva-11 RNO GM R3403

1383 Elv NO Visa v/Myklebostad RNO HG R842

1384 Elv NO Vismunda, OPPEVIS1 RNO HG R681

1385 Elv NO Vrangselva HEDEVRA6 RNO GM R3742

1386 Elv NO Vrangselva HEDEVRA7 RNO HG R3743

1387 Elv NO Vrangselva HEDEVRA8 RNO GM R3695

1388 Elv RO upstream Motatei (Balasan river) REC HG R1039

1389 Elv RO Mihai Viteazu (Berza river) REC GM R3827

1390 Elv RO Chiciu (Danube river) REC GM R3469

1391 Elv RO Moreni (Cricov river) REC HG R1107
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Nr. Kategori Stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 
staden

1392 Elv RO Dragu Brad (Crisul Alb river) REC HG R3831

1393 Elv RO upstream Baile Homorod (Homorod ul Mare 
river)

REC HG R3824

1394 Elv RO upstream Sacel (Iza river) REC HG R3826

1395 Elv RO upstream Cimpa (Jiu de Est river) REC HG R1094

1396 Elv RO upstream cf. Timis (Nadrag river) REC GM R642

1397 Elv RO upstream Nistoresti (Oltet river) REC HG R1103

1398 Elv RO Nedelea (Prahova river) REC GM R602

1399 Elv RO Pristol (Danube river) REC GM R3464

1400 Elv RO Dumitreni (Tarnava Mica river) REC GM R1097

1401 Elv RO upstream Arges (Danube river) REC GM R3467

1402 Innsjø NO Åsrumvatnet LNO GM L3679

1403 Innsjø NO Bandak LNO HG L3674

1404 Innsjø NO Bergsjøen LNO GM L3678

1405 Innsjø NO Bogstadvannet LNO GM L829

1406 Innsjø NO Borrevatnet LNO GM L3660

1407 Innsjø NO Dølisjøen LNO HG L3661

1408 Innsjø NO Drivenesvatnet, NVE nr. 11147 LNO GM L821

1409 Innsjø NO Fjotlandsvatn, NVE nr. 10400 LNO GM L740

1410 Innsjø NO Gagnåsvatnet LNO HG L818

1411 Innsjø NO Gaustadvatnet, NVE nr. 890 LNO GM L704

1412 Innsjø NO Goksjø LNO GM L3662

1413 Innsjø NO Harasjøen LNO HG L817

1414 Innsjø NO Heggefjorden, NVE nr. 580 LNO HG L770

1415 Innsjø NO Holmevatn, NVE-29741 LNO GM L3432

1416 Innsjø NO Holmsjøen, NVE-282 LNO GM L3357

1417 Innsjø NO Hostovatnet, NVE nr. 955 LNO HG L807

1418 Innsjø NO Hukusjøen LNO HG L825

1419 Innsjø NO Indre Espelandsvatnet, NVE-11095 LNO GM L3449

1420 Innsjø NO Kleivsetvatnet, NVE nr. 11592 LNO GM L824

1421 Innsjø NO Langen, NVE nr. 294 LNO GM L749

1422 Innsjø NO Langtjernet, NVE-7272 LNO GM L3448

1423 Innsjø NO Laugen LNO GM L726

1424 Innsjø NO Leksdalsvatn, NVE nr. 942 LNO HG L778

1425 Innsjø NO Lynvatnet, NVE nr. 37117 LNO HG L764

1426 Innsjø NO Markusdalsvatnet, NVE-26000 LNO GM L3428

1427 Innsjø NO Molandsvatnet, NVE nr. 1265 LNO GM L738

1428 Innsjø NO Movatnet, NVE-1935 LNO GM L3450

1429 Innsjø NO Nedre Furuvatn, NVE nr. 14367 LNO GM L850

1430 Innsjø NO Nesvatnet, NVE nr. 37128 LNO GM L729

1431 Innsjø NO Nøklevann LNO HG L827

1432 Innsjø NO Nordsjø LNO HG L3675
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Nr. Kategori Stat Namn på staden GIG Grense ID-koden til 
staden

1433 Innsjø NO Nugguren, NVE nr. 122 LNO HG L746

1434 Innsjø NO Øgderen (Hemnessjøen) LNO GM L3680

1435 Innsjø NO Øyvannet, NVE-5742 LNO HG L3422

1436 Innsjø NO Råsen LNO GM L823

1437 Innsjø NO Reinsvatnet LNO HG L828

1438 Innsjø NO Rognstøylsvatn, NVE-31858 LNO HG L3451

1439 Innsjø NO Sæbufjorden, NVE nr. 576 LNO HG L798

1440 Innsjø NO Skardvatnet, NVE-36436 LNO HG L3438

1441 Innsjø NO Skjerivatnet, NVE-36727 LNO HG L3446

1442 Innsjø NO Sognevatnet, NVE-11078 LNO HG L3424

1443 Innsjø NO Storbørja, NVE-368 LNO GM L3345

1444 Innsjø NO Sundkilen LNO HG L3533

1445 Innsjø NO Tjørnstøltjørn, NVE nr. 8373 LNO GM L835

1446 Innsjø NO Tunevatnet LNO GM L3677

1447 Innsjø NO Tussetjørn, NVE nr. 1311 LNO GM L836

1448 Innsjø NO Vansjø LNO GM L3669

1449 Innsjø NO Vermunden, NVE nr. 182 LNO HG L775

1450 Innsjø NO Vingersjøen, NVE nr. 154 LNO GM L648

1451 Innsjø RO Bezid Reservoir LME HG L1089

1452 Innsjø RO Bradisor Reservoir LME GM L1051

1453 Innsjø RO Colibita Reservoir LME HG L529

1454 Innsjø RO Izvorul Muntelui Reservoir LME GM L1049

1455 Innsjø RO Sacele Reservoir LME GM L1086

1456 Innsjø RO Siriu Reservoir LME GM L571

1457 Innsjø RO Vidraru Reservoir LME GM L1090

1458 Innsjø RO Paltinu Reservoir LME HG L569

1459 Kystvatn/
brakkvatn

BG Kaliakra CBL GM C3386

1460 Kystvatn/
brakkvatn

BG Krapets CBL GM C3331

1461 Kystvatn/
brakkvatn

BG Rousalka CBL GM C3335

1462 Kystvatn/
brakkvatn

NO Balsfjord CNE HG C3604

1463 Kystvatn/
brakkvatn

NO Bergen Bømlo CNE GM C3602

1464 Kystvatn/
brakkvatn

NO Bergen Feie CNE HG C3541
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1465 Kystvatn/
brakkvatn

NO Bergen indre område CNE GM C1004

1466 Kystvatn/
brakkvatn

NO Bergen Sotra CNE GM C3603

1467 Kystvatn/
brakkvatn

NO Agder-kysten CNE HG C3560

1468 Kystvatn/
brakkvatn

NO Lista-kysten CNE HG C3552

1469 Kystvatn/
brakkvatn

NO Grenlandsfjordane CNE GM C3591

1470 Kystvatn/
brakkvatn

NO Hammerfest CNE HG C3600

1471 Kystvatn/
brakkvatn

NO Hardangerfjord CNE GM C3607

1472 Kystvatn/
brakkvatn

NO Hvaler CNE GM C3596

1473 Kystvatn/
brakkvatn

NO Kvænangen CNE HG C3608

1474 Kystvatn/
brakkvatn

NO Nordmøre CNE HG C3601

1475 Kystvatn/
brakkvatn

NO Oslofjord CNE GM C3590

1476 Kystvatn/
brakkvatn

NO Indre Oslofjord CNE GM C3594

1477 Kystvatn/
brakkvatn

NO Ytre Oslofjord aust CNE GM C3588

1478 Kystvatn/
brakkvatn

NO Ytre Oslofjord vest CNE GM C3583

1479 Kystvatn/
brakkvatn

NO Oslofjord Sandvika CNE GM C3595

1480 Kystvatn/
brakkvatn

NO Risør-fjordane CNE HG C3592

1481 Kystvatn/
brakkvatn

NO Tjøme CNE GM C3597
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1482 Kystvatn/
brakkvatn

NO Tromsø-området CNE GM C3609

1483 Kystvatn/
brakkvatn

NO Trondheimsgrunna CNE GM C3610

1484 Kystvatn/
brakkvatn

NO Trondheimsfjord CNE GM C3605

1485 Kystvatn/
brakkvatn

NO Utnes CNE GM C3598

1486 Kystvatn/
brakkvatn

RO Chilia — Periboina CBL GM T657

1487 Kystvatn/
brakkvatn

RO Eforie Nord CBL GM C3473

1488 Kystvatn/
brakkvatn

RO Sulina arm CBL GM T3644

1489 Kystvatn/
brakkvatn

RO Vama Veche CBL GM C3470
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DEL 2

Geografiske interkalibreringsgrupper

Tabellane nedanfor inneheld lister over dei medlemsstatane som tek del i kvar einskilt av dei geografiske 
interkalibreringsgruppene:

1.  ELVAR

Nemninga til den geografiske interkalibreringsgruppa Medlemsstatar som tek del i den geografiske 
interkalibreringsgruppa

Nordleg (RNO) Finland
Irland
Sverige
Det sameinte kongeriket

Sentral/Baltisk (RCE) Austerrike
Belgia
Tsjekkia
Danmark
Estland
Frankrike
Tyskland
Irland
Italia
Latvia
Litauen
Luxembourg
Nederland
Polen
Spania
Sverige
Det sameinte kongeriket

Alpin (RAL) Austerrike
Frankrike
Tyskland
Italia
Slovenia
Spania

Austleg kontinental (REC) Austerrike
Tsjekkia
Hellas
Ungarn
Slovakia

Middelhavsområdet (RME) Kypros
Frankrike
Hellas
Italia
Malta
Portugal
Spania

På frivillig grunnlag er Noreg invitert til å ta del i den nordlege gruppa (RNO) og Bulgaria og Romania inviterte til 
å ta del i den austleg kontinentale gruppa (REC).
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2.  INNSJØAR

Nemninga til den geografiske interkalibreringsgruppa Medlemsstatar som tek del i den geografiske 
interkalibreringsgruppa

Nordleg (LNO) Finland
Irland
Sverige
Det sameinte kongeriket

Sentral/Baltisk (LCE) Belgia
Danmark
Estland
Frankrike
Tyskland
Ungarn
Latvia
Litauen
Nederland
Polen
Det sameinte kongeriket

Atlantisk (LAT) Irland
Det sameinte kongeriket

Alpin (LAL) Austerrike
Frankrike
Tyskland
Italia
Slovenia

Middelhavsområdet (LME) Kypros
Frankrike
Hellas
Italia
Portugal
Spania

På frivillig grunnlag er Noreg invitert til å ta del i den nordlege gruppa (LNO) og Romania invitert til å ta del i 
middelhavsgruppa (LME).

3.  BRAKKVATN OG KYSTVATN

Nemninga til den geografiske interkalibreringsgruppa Medlemsstatar som tek del i den geografiske 
interkalibreringsgruppa

Baltisk (CBA) Danmark
Estland
Finland
Tyskland
Latvia
Litauen
Polen
Sverige

Nordaust-atlantisk (CNE) Belgia
Danmark
Frankrike
Tyskland
Irland
Nederland
Portugal
Spania
Sverige
Det sameinte kongeriket
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Nemninga til den geografiske interkalibreringsgruppa Medlemsstatar som tek del i den geografiske 
interkalibreringsgruppa

Middelhavsområdet (CME) Kypros
Frankrike
Hellas
Italia
Malta
Slovenia
Spania

På frivillig grunnlag er Noreg invitert til å ta del i den nordaust-atlantiske gruppa (CNE) og Bulgaria og Romania 
inviterte til å danne ei gruppe for svartehavsområdet (CBL).

____________________
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