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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2002/EES/53/17 

frá 21. mars 2001 

um grunnfæribreytur samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í b-lið  
3. mgr. 5. gr. tilskipunar 96/48/EB (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 745) 
 

 (2001/290/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/48/EB frá 23. júlí 1996  
um rekstrarsamhæfi samevrópska háhraðajárnbrauta-
kerfisins (1), einkum 1. mgr. 6. gr., 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Fyrsti áfanginn í þróun tækniforskrifta um 

rekstrarsamhæfi (TSI) er að ákveða eiginleika 
grunnfæribreytnanna sem um getur í b-lið 3. mgr. 
5. gr. tilskipunar 96/48/EB. 

2) Nefndin, sem komið var á fót með tilskipun 
96/48/EB, hefur skipað Evrópusamtök um 
rekstrarsamhæfi járnbrauta (AEIF) sem sameiginlegt 
fulltrúaráð í samræmi við h-lið 2. gr. tilskipunarinnar. 

3) Evrópusamtökin um rekstrarsamhæfi járnbrauta hafa 
samið texta með skilgreiningum og tillögum að 
tilskildum eiginleikum að því er varðar allmargar 
grunnfæribreytur sem grundvallast á skránni sem er 
að finna í II. viðauka við tilskipun 96/48/EB og bætt 
við þeim sem taldar eru nauðsynlegar hvað 
rekstrarsamhæfi varðar. 

4) Markmiðið með þessum tilmælum er fyrst og fremst 
að leiðbeina um val á tæknilegum viðmiðunum fyrir 
yfirvöld sem bera ábyrgð á skipulagningu, smíði, 
endurbótum og rekstri grunnvirkja og 
járnbrautarvagna sem taka á í notkun eftir að tilmæli 
þessi öðlast gildi og eru liður í rekstri 
járnbrautakerfisins sem um getur í tilskipun 
96/48/EB. 

5) Annað markmið með þessum tilmælum er að ákveða 
sameiginlegan grundvöll fyrir samningu tæknilegra 
forskrifta um rekstrarsamhæfi. Það kemur þó ekki í 
veg fyrir að nauðsynlegt kunni að reynast að ákveða 
þessar færibreytur í tilheyrandi tæknilegum 
forskriftum sem verða samþykktar í samræmi við 
 

1. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/48/EB. Þessar færibreytur 
er einnig unnt að uppfæra við endurskoðun tækni-
forskrifta um rekstrarsamhæfi sem kveðið er á um í 
2. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. Í þessu samhengi skal 
taka tillit til lokaniðurstaðna �Safetrain�-verkefnisins 
við endurskoðun færibreytunnar varðandi mörk 
aflfræðilegra eiginleika járnbrautarvagna um leið og 
þær eru tilkynntar Evrópusamtökum um rekstrar-
samhæfi járnbrauta. 

6) Í tilskipun 96/48/EB er kveðið á um sérframkvæmdar-
ákvæði í nokkrum sérstökum tilvikum. Þeim sérstöku 
tilvikum, sem tilgreind eru í þessum tilmælum, er ekki 
ætlað að stuðla að því að viðhalda ósamræmi milli 
járnbrautaneta heldur að vera viðurkenning á mikil-
vægum sérkennum núverandi innlendra neta.  

7) Ráðstafanirnar, sem er að finna í þessum tilmælum, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 
fót með tilskipun 96/48/EB. 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

1. Í viðaukanum við þessi tilmæli eru birtar skilgreiningar 
og tilskildir eiginleikar að því er varðar allmargar 
grunnfæribreytur fyrir samevrópska háhraða-
járnbrautakerfið sem um getur í b-lið 3. mgr. 5. gr. í 
tilskipun 96/48/EB. 

2. Tilmælum þessum er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. mars 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 
Loyola DE PALACIO 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 100, 11.4.2001, bls. 17, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2002 frá 1. mars 
2002 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 
21, 25.4.2002, bls. 11.  

(1) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 6. 
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VIÐAUKI 
 
Inngangsorð: 
 
Í eftirfarandi texta: 
 
a) er vísað til þeirra þriggja sporaflokka sem skilgreindir eru í b-lið 1. hluta I. viðauka við tilskipun ráðsins 

96/48/EB frá 23. júlí 1996  um rekstrarsamhæfi samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins á þennan hátt: 
 

� I. flokkur: sérstaklega byggð háhraðaspor þar sem gert er ráð fyrir hraða sem nemur 250 km/klst. eða meira, 
 

� II. flokkur: sérstaklega endurbætt háhraðaspor þar sem gert er ráð fyrir hraða sem nemur um það bil 200 
km/klst, 

 
� III. flokkur: sérstaklega endurbætt háhraðaspor sem hafa sérstök einkenni sem stafa af hömlum sem 

staðhættir setja, vegna hæðarmunar í landslagi eða skipulags bæja, og þar sem laga þarf hraða að hverju 
tilviki. 

 
b) tilgreind eru þau sérstöku tilvik, sem kveðið er á um í d-lið 3. mgr. 5. gr. í tilskipun 96/48/EB. Skilyrðin fyrir 

beitingu tækniforskrifta um rekstrarsamhæfi í þessum sérstöku tilvikum verða ákvörðuð í tilheyrandi 
tækniforskriftum um rekstrarsamhæfi sem og vikmörkin ef þau eru ekki tilgreind í þessum tilmælum. 

 
c) eru Írland og Norður-Írland ekki háð tilskildum eiginleikum í eftirfarandi grunnfæribreytum: 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 16. 

Sérstök viðeigandi tilvik verða skilgreind í tækniforskriftunum um rekstrarsamhæfi fyrir þessar grunnfæribreytur 
í sambandi við írskan staðal varðandi frírýmið að því er varðar nýlagningu spora og írsku staðalsporvíddina sem 
er 1602 mm fyrir langa teina sem hafa verið skeyttir saman með málmsuðu. 

 
1. LÁGMARKSFRÍRÝMI VEGNA GRUNNVIRKJA OG  MÁL JÁRNBRAUTARVAGNA 
 
1.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Frírými er hugtak sem er ætlað að skilgreina ytri mál þannig að fyrirstaða sem tengist föstum mannvirkjum (veggjum 
jarðganga, ökuleiðara (catenary)- eða merkjastaurum, brúarhandriðum, brautarpöllum o.s.frv.) hindri ekki ferð 
járnbrautarvagna.  Færibreytan er því tvíþætt: frírýmið sem segir til um lágmarksstærð þess að því er grunnvirkið 
varðar og mál járnbrautarvagna sem segir til um hámarksmál þeirra. 
 
1.1.1. Frírými 
 
Þetta tengist grunnvirkinu: Engar hindranir skulu vera innan þversniðsins sem skilgreint er. 
 
1.1.2. Mál járnbrautarvagna 
 
Þau eru skilgreind með tilliti til þess rýmis sem járnbrautarvagninn er afmarkaður af þegar hann er í notkun. 
 
1.1.3. Samband á milli mála járnbrautarvagna og frírýmisins 
 
Með tilliti til framangreindra skilgreininga verða mál járnbrautarvagns, sem er á ferð á tilteknum hluta spors, ávallt að 
vera minni en frírýmið vegna grunnvirkja við sporið sem um ræðir, sem nemur viðeigandi öryggisbili. 
 
1.2. Tilskildir eiginleikar 
 
1.2.1. Frírými vegna grunnvirkja 
 
Lágmarksfrírými vegna grunnvirkja sem byggð verða í I. flokki er GC-frírýmið. 
 
GB-frírými er lágmarksfrírými vegna grunnvirkja sem þegar eru til staðar í I. og II. flokki spora. Mælt er með GC-
frírýminu þegar hagkvæmniskönnun sýnir fram á ávinning slíkrar fjárfestingar.  
 
1.2.2. Undirkerfi járnbrautarvagna 
 
Frírýmin þrjú, 505-1, GB og GC frá Alþjóðasamtökum járnbrauta eru í gildi.  Rekstraraðilum er heimilt að velja það 
frírými sem þeir telja að henti best þörfum þeirra með tilliti til frírýmisins á þeim leiðum þar sem járnbrautarvagninn 
verður í notkun. 
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1.2.3. Sérstök tilvik 
 
Á Stóra-Bretlandi er UK1-frírýmið notað fyrir spor í I. og II. flokki og fyrir járnbrautarvagna sem eru í notkun á 
þessum sporum. 
 
FIN1-frírýmið er notað fyrir spor á yfirráðasvæði Finnlands. 
 
2. LÁGMARKSKRAPPAGEISLI 
 
2.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Krappageisli spors ákvarðar stærð geislans á sporinu þegar það er ekki beint. Krappageislinn, hliðarhallinn og 
hliðarhallajöfnunin og hámarkshraðinn, sem vagn getur verið á ferð á í beygjunni, eru fjórar innbyrðis háðar 
færibreytur. 
 
Lágmarkskrappageislinn grundvallast á þremur öðrum færibreytum: hámarkshliðarhalla, hámarkshliðarhallajöfnun og 
þeim hámarkshraða sem leyfður er á sporinu af rekstraraðila grunnvirkisins. 
 
2.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Eftirfarandi eiginleikar vísa til staðlaðrar sporvíddar eins og hún er skilgreind í lið 3. Fyrir aðrar sporvíddir ber að 
skilgreina jafngild ákvæði í viðkomandi tækniforskriftum um rekstrarsamhæfi. 
 
2.2.1. Hliðarhalli 
 
Hliðarhallinn sem valinn er fyrir ný háhraðaspor á hönnunarstigi skal takmarkast við 180 mm. Á sporum sem eru í 
notkun eru leyfileg vikmörk vegna viðhalds ± 20 mm án þess að farið sé yfir hámarkshliðarhalla sem nemur 190 mm. 
 
Þetta gildi má hækka í 200 mm hámark á sporum sem eingöngu eru notuð fyrir umferð með farþega. 
 
2.2.2. Hliðarhallajöfnun 
 
2.2.2.1. Spor sem lögð eru sérstaklega fyrir mikinn hraða 
 
Gildið fyrir hliðarhallajöfnun á hönnunarstigi fyrir þessi spor skal takmarkast við gildin sem koma fram í töflunni hér 
á eftir í samræmi við hámarkshraðann á sporinu: 
 

Háhraðaspor Hraðabil (km/klst.) Hámarksgildi (mm) 

 250 ≤ V ≤ 300 100 

 300 < V 80 

 
Heimilt er að leyfa hærri gildi fyrir hliðarhallajöfnun en þau sem koma fram í töflunni hér að framan fyrir spor þar 
sem bygging þeirra felur í sér mjög miklar hömlur sem staðhættir setja. Þau verða tilgreind í tækniforskriftunum um 
rekstrarsamhæfi varðandi grunnvirki. 
 
2.2.2.2. Spor sem hafa verið endurbætt sérstaklega fyrir mikinn hraða og tengispor 
 
Leyfð hliðarhallajöfnun fyrir háhraðalestir á endurbættum sporum sem fyrir eru og tengisporum þeirra skal við 
hönnun takmarkast við gildin í töflunni hér að neðan í samræmi við hámarkshraða á sporinu: 
 

Endurbætt spor Hraðabil (km/klst.) Hámarksgildi (mm) 

 V ≤ 160 160 

 160 < V ≤ 200 150 

 200 < V ≤ 230 140 

 230 < V < 250 130 

 
Heimilt er að nota sömu gildi fyrir háhraðaspor sem eru til staðar. 
 
Heimilt er að leyfa hærri gildi fyrir hliðarhallajöfnun en þau sem koma fram í töflunni hér að framan fyrir spor þar 
sem bygging þeirra felur í sé mjög miklar hömlur sem staðhættir setja. Þau verða tilgreind í tækniforskriftunum um 
rekstrarsamhæfi varðandi grunnvirki. 
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2.2.2.3. Hliðarhallajöfnun þar sem spor sveigja hvort frá öðru á skiptispori 

Á meðan á hönnun stendur skulu hámarksgildin fyrir hliðarhallajöfnun þar sem spor sveigja hvort frá öðru á 
skiptispori vera: 

� 120 mm fyrir skiptispor þar sem leyfður hraði við skiptingu er 30 ≤ V ≤ km/klst., 

� 100 mm fyrir skiptispor þar sem leyfður hraði við skiptingu er 70 < V ≤ 170 km/klst., 

� 85 mm fyrir skiptispor þar sem leyfður hraði við skiptingu er 170 < V ≤ 230 km/klst. 

Heimilt er að samþykkja 10 mm vikmörk fyrir framangreind gildi þegar um er að ræða skiptispor sem eru til staðar á 
sporum sem ætlunin er að endurbæta fyrir háhraðalestir. 

2.2.3. Lestir með hallastýringarbúnaði í beygjum 

Heimilt er að láta lestir með hallastýringarbúnaði eða lestir, sem eru búnar kerfum sem auka afkastagetu þeirra,  
ganga á meiri hraða með þeim skilyrðum að aðgangur fyrir rekstrasamhæfar lestir sem ekki eru búnar svipuðum 
búnaði sé ekki takmörkunum háður. 

2.2.4. Hliðar- og geymsluspor 

Lágmarksgeisli bogans í hliðar- og geymslusporum er 150 m fyrir fræðilegan geisla, með 25 m vikmörkum vegna 
viðhalds. 

3. SPORVÍDD 

3.1. Lýsing á færibreytunni 

Sporvíddin er fjarlægðin á milli teinanna að innanverðu, mæld við enda teinanna, 14,5 mm (± 0,5 mm) fyrir neðan 
akstursflöt þeirra. 

3.2. Tilskildir eiginleikar 

Sporvíddin skal ákvörðuð við 1 435 mm á grundvelli staðlaða evrópska kerfisins. Fræðileg hönnunargildi skulu vera á 
bilinu 1 435 - 1 437 mm. Vikmörk skulu skilgreind í tækniforskriftunum um rekstrarsamhæfi þegar um er að ræða 
grunnvirki. 

3.3. Sérstök tilvik 

Eftirfarandi gildi eru viðunandi: 

� 1 524 mm sporvídd á yfirráðasvæði Finnlands; 

� 1 688 mm sporvídd á yfirráðasvæði Portúgals fyrir spor í II. og III. flokki. 

4. HÁMARKSÁLAG Á TEINA 

4.1. Lýsing á færibreytunni 

Sérhver vagn sem er í notkun á járnbrautarteinum myndar gagnverkandi kraft milli teina og hjóla í þrjár áttir: lóðrétt, 
þversum og á langveginn. 

Þessir gagnverkandi kraftar stafa aðallega af eðlisfræðilegum eiginleikum járnbrautakerfisins sem tilgreindir eru hér á 
eftir: 

� lóðrétt stöðuálag vagnsins, 

� ígildi stöðuálags, þversum þegar vagn er á ferð í beygju, í beinum tengslum við gildi hliðarhallajöfnunar við 
háhraða eða á langveginn við hröðun eða hraðaminnkun, 

� hreyfiálag sem stafar af skekkju í legu teinanna í lóðréttu plani og þverplani sem stafar af legu teinanna, 
hliðarhallajöfnun og hönnuninni á fjöðrun vagnanna,  

� hreyfiálag sem stafar af hugsanlegum óstöðugleika hjólasamstæðna vegna færibreytna sem tengjast snertingu 
hjóla og teina. 

4.2. Tilskildir eiginleikar 

Hlíta verður eftirfarandi reglum: 

� grunnvirki skal geta þolað hliðarálág á hvern ás sem jafngildir a.m.k. 

PHlim = 10 + 3

í kN, þar sem P í kN er stöðuálagið á hvern ás rekstrarsamhæfar lestar, 
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� sýna skal fram á að enginn rekstrarsamhæfur vagn valdi meira hliðarálagi á teina en 
PHlim = 10 + 3

þar sem P, gefið upp í kN, er stöðuálagið á hvern ás þessa vagns, 
 
� takmarka hlutfall milli álags sem er þversum og lóðrétt á hvert hjól við: (Y/Olim) = 0,8, þar sem Y er 

hreyfikrafturinn þversum og Qlim er lóðréttur kraftur hjólsins á teinana, 
 
� forðast óstöðugleika hjólasamstæðna með því að hafa eftirlit með því að færibreytan �jafngild keilulögun� sé 0,15 

hvað varðar notaða teina og hjól. 
 
� takmarka lengdarhröðun við 2,5 m/s2. 
 
Hlíta verður viðmiðunum hér að framan að uppfylltum eftirfarandi ákvæðum: 
 
� hámarksgildi fyrir stöðuálag á ás P er gefið upp í 9. lið, 
 
� hámarkshreyfiálag á hjól (Q) er: 
 

V = 250 km/klst. Q ≤ 180 kN 

250 < V ≤ 300 km/klst. Q ≤ 170 kN 

V > 300 km/klst. Q ≤ 160 kN 
 
� jafngild keilulögun skal vera jöfn eða minni en: 0,25 fyrir hraða sem er 280 km/klst. eða minni, 0,30 fyrir hraða  
 sem er 250 km/klst. eða minni, 0,35 fyrir hraða sem er 230 km/klst. eða minni og 0,40 fyrir hraða sem 200   
 km/klst. eða minni. Hraði sem er meiri en 230 km/klst. á við spor í I. flokki og hraði sem er 250 km/klst. eða  
 minni á við um spor í II. eða III. flokki. 
 
 
5. LÁGMARKSLENGD BRAUTARPALLA OG HÁMARKSLENGD LESTA 
 
5.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Farþegalest verður að vera staðsett í heild sinni meðfram brautarpalli þegar hún hefur stöðvað á áætlunarstöð til að 
farþegar geti farið um borð og frá borði á öruggan hátt. Þetta útheimtir að brautarpallurinn og lestin í heild sinni séu 
jafnlöng. Laga verður lengd brautarpallsins að lengd lestarinnar í heild sinni eins og hún er þegar hún er í notkun sem 
og að tilteknum rekstrarreglum varðandi notkun svo sem að merki, sem gefur til kynna brottför, sjáist vel. 
 
5.2. Tilskildir eiginleikar 
 
� Lengd lesta: 400 m eða styttri (með 1% vikmörkum), 
 
� Notkunarlengd brautarpalls: a.m.k. 400 m. 
 
5.3. Sérstök tilvik 
 
Eftirfarandi gildi eru viðunandi: 
 
� á yfirráðasvæði Stóra-Bretlands og fyrir spor í II. og III. flokki: hámarkslengd lesta er 320 m og 

lágmarksnotkunarlengd brautarpalls er 300 m, 
 
� á yfirráðasvæði Svíþjóðar: lágmarksnotkunarlengd brautarpalls er 225 m, 
 
� á yfirráðasvæði Danmerkur: lágmarksnotkunarlengd brautarpalls er 320 m, 
 
� á yfirráðasvæði Finnlands: lágmarksnotkunarlengd brautarpalls er 350 m. 
 
6. HÆÐ BRAUTARPALLA 
 
6.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Hæð brautarpallsins er mæld hornrétt frá yfirborði akstursflatar teina og að yfirborði brautarpallsins. 
 
6.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Tvenns konar hæð á brautarpöllum er leyfileg: 550 og 760 mm. 
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6.3. Sérstök tilvik 
 
Eftirfarandi gildi eru viðunandi: 
 
� hæð brautarpalls er 915 mm á yfirráðasvæði Stóra-Bretlands,  
 
� hæð brautarpalls er 840 mm á yfirráðasvæði Hollands.  
 
7. SPENNA AFLGJAFA 
 
7.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Tilgreina skal meðalaflspennu og spennusvið sem eru leyfileg í straumsnertum (pantographs). 
 
7.2. Tilskildir eiginleikar 
 
7.2.1. Spor í I. flokki 
 
Fyrir þennan flokk er spenna aflgjafans 25 kV 50 Hz. 
 
Í löndum þar sem járnbrautakerfið fær riðstraum sem nemur 15 kV 16⅔ Hz er hægt að nota kerfið fyrir ný spor. Sama 
kerfi er einnig hægt að nota í nágrannalöndum þar sem hægt er að sýna fram á að það sé fjárhagslega hagkvæmt í 
samræmi við 7. gr. tilskipunar 96/48/EB. 
 
Á Ítalíu er heimilt er að nota 3 kV jafnstraum fyrir spor sem þegar eru til staðar og fyrir hluta nýrra spora fyrir allt að 
250 km/klst. hraða þar sem hætta er á að spor með 25 kV 50 Hz spennu trufli merkjasendingarbúnað á jörðu niðri og 
um borð í lestum á spori sem þegar er til staðar og er nærri nýja sporinu. 
 
7.2.2. Spor í I. flokki sem eru þegar til staðar og spor í II. og III. flokki 
 
Nota skal eftirfarandi spennu: 1,5 kV og 3 kV jafnstraum, 15 kV 16⅔  Hz og 25 kV 50 Hz riðstraum. 
 
8. LEGA ÖKULEIÐARA (LOFTSTRENGJA) 
 
8.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Háhraðalestir fá straum frá loftstrengjum með snertivírum um straumsnertur. Áreiðanleg gagnvirkni snertivíra og 
straumsnerta er mikilvægt skilyrði fyrir rekstrarsamhæfi samevrópska háhraðajárnbrautarkerfisins. Gagnvirknin er 
háð samhæfi í legu loftstrengjanna með snertivírunum og straumsnertunnar sem ákvarðast af hæð snertivíranna, 
leyfilegri hliðarhreyfingu snertivíranna með og án verkunar hliðarvinds og stærð straumsnertunnar. Valið á því hversu 
hátt snertivírarnir skulu liggja fer einnig eftir veðurskilyrðum sem taka verður tillit til, einkum álags vegna ísingar 
sem getur orðið á loftstrengjunum. 
 
8.2. Tilskildir eiginleikar 
 
8.2.1. Hæð snertivíra 
 
Á háhraðasporum skal ákveða fasta hæð snertivíra á skilgreindum hluta samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins til 
dæmis með hliðsjón af því rafkerfi sem notað er. Tvö gildi eru möguleg: 5 080 og 5 300 mm. Seinna gildið ber að 
nota þegar taka verður tillit til álags vegna ísingar. 
 
Heimilt er að tilgreina að sama öryggisstig náist fyrir jafnstraumssnertivíra með 5 000 mm lágmarkshæð og 
riðstraumssnertivíra með  5 080 mm lágmarkshæð.  
 
Á sporum í II. og III. er hæð snertivíra háð takmörkunum sem ákvarðast af innlendum aðstæðum. Hafa verður 
sérstaka gát þegar skipt er af einni hæð snertivíra yfir á aðra. Uppfylla verður leyfilegan halla sem kemur fram hér á 
eftir: 
 

Hraði upp að (km/klst.) Hámarkshalli Hámarkshallabreyting 

120 4� 2� 

160 3,3� 1,7� 

200 2� 1� 

250 1� 0,5� 
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8.2.2. Mál straumsnerta 
 
Breidd straumsnertusláa (pantograph collector head), samkvæmt evrópustaðli er 1 600 mm með vinnubili sem nemur 
1 200 mm og lengd straumsnertuteina (collector strips) sem nemur 800 mm. 
 
8.2.3. Leyfileg hámarkshliðarhreyfing 
 
Leyfileg hliðarhreyfing snertivíranna skal vera löguð að vinnubili straumsnertuslár og straumsnertuteina. Leyfileg 
hámarkstilfærsla loftlínunnar í hliðarvindi er 400 mm. 
 
8.2.4. Sérstök tilvik 
 
8.2.4.1. Þýskaland, Austurríki, Spánn og Svíþjóð 
 
Lestir sem eru í notkun á sporum í I. flokki, sem þegar eru til staðar, sporum í II. og III. flokki sem og á lestarstöðvum 
verða að vera búnar öðrum 1 950 mm straumsnertum.  
 
8.2.4.2. Stóra-Bretland 
 
Nafnhæð snertivíra yfir sporum í II. og III. flokki í Breska konungsríkinu er 4 720 mm (lágmark 4 170 mm, hámark 
5 940 mm). 
 
8.2.4.3. Finnland 
 
Hæð snertivíranna er 6 150 mm. Heimilt er að lestir séu búnar 1 950 mm straumsnertum. 
 
9. ÁSÞUNGI 
 
9.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Þegar lest er á ferð á járnbrautarspori verða teinarnir fyrir álagi vegna þunga hennar sem þeir verða að þola. Um er að 
ræða stöðu- og hreyfiálag sem flyst um ásana yfir í teinana. 
 
Teinarnir og járnbrautavagnarnir verða að vera smíðaðir og þeim viðhaldið með þeim hætti að tryggt sé að þetta álag 
sé innan öryggismarka sporsins. 
 
9.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Ásþungi á teinana má ekki vera meiri en 170 kN. 
 
Fyrir hraða, sem er 250 km/klst. eða minni, er ásþunginn 180 kN samþykktur ef um ása með drifi er að ræða. 
 
Vikmörk sem nema 4% eru heimil fyrir hvern ás og 2 % vikmörk fyrir meðalþunga á ás sömu lestar. 
 
10. MÖRK RAFMAGNSEIGINLEIKA JÁRNBRAUTARVAGNA 
 
10.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Færibreytan tekur mið af eftirfarandi eiginleikum: 
 
a) spennu og tíðnisviði rafveitukerfisins, 
 
b) aflþættinum, 
 
c) truflunin sem merkja- og fjarskiptakerfið verður fyrir, 
 
d) hátíðnitruflunum, 
 
e) rafsegulónæmi búnaðar um borð. 
 
10.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Tilskildir eiginleikar eru eftirfarandi: 
 
a) spenna og tíðnisvið rafveitukerfisins: 
 

Spennan í tengiklemmum spennubreytisins og í straumsnertum skal vera í samræmi við prEN 50 163 drög 1, 
1/2000, hluti 4.1. Helstu gildin eru gefin hér á eftir: 
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Aflgjafakerfi 
Minnsta stöðuga spenna 

Umin1 
Volt 

Málspenna 
Volt 

Mesta stöðuga spenna 
Umax1 
Volt 

Jafnstraumur (DC) 
 
(meðalgildi) 

 1 000 
 

 2 000 

 1 500 
 

  3 000 

 1 800 
 

 3 600 

Riðstraumur (AC) 
 
(meðalgildi) 

12 000 
 

19 000 

15 000 
 

25 000 

17 250 
 

27 500 

 
Í 25 kV 50 Hz riðstraumskerfum getur tíðnin verið á bilinu 49 - 51 Hz, í 15 kV 16⅔  Hz riðstraumskerfum á 
bilinu 16⅓ til 17 Hz; 

 
b) aflþáttur: tilskilið lágmarksgildi fyrir járnbrautarvagna sem eru í notkun á sporum í I. flokki er 0,95. Í 

prENXXX(CII) eru kröfurnar varðandi aflþætti gefnar upp í heild sinni; 
 
c) truflun sem merkja- og fjarskiptakerfið verður fyrir: þessir eiginleikar eru breytilegir eftir merkja- og 

fjarskiptakerfum og verða tilgreindir í samsvarandi tækniforskriftum um rekstrarsamhæfi. Fjallað verður um þá í 
sérstökum lið í grunnvirkisskránni; 

 
d) hátíðnitruflanir: Evrópustaðall 50 121; 
 
e) rafsegulónæmi búnaðar um borð: Evrópustaðall 50 121. 
 
11. MÖRK AFLFRÆÐILEGRA EIGINLEIKA JÁRNBRAUTARVAGNA 
 
11.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Allir járnbrautavagnar verða að vernda farþega og starfsfólk ef árekstur verður. Þessi vernd grundvallast á 
byggingaraðferðum sem verða að tryggja að orkan er gleypt við árekstur, aflögun vagna er takmörkuð og að komið sé 
í veg fyrir að vagnar fari af teinunum. 
 
Þrenns konar aðstæður við árekstur eru skilgreindar: 
 
1. samhverfur árekstur á milli tveggja eins háhraðalesta sem er hvor um sig á hraðanum 36 km/klst.; 
 
2. árekstur á hraðanum 36 km/klst. milli einnar háhraðalestar og járnbrautarvagns sem búinn er hliðarhöggdeyfum 

(vöruvagnar, sem eru í samræmi við bækling Alþjóðasamtaka járnbrauta UIC 571-2, 80 tonn að þyngd);  
 
3. árekstur á hraðanum 110 km/klst. á mótum akvegar og járnbrautarteina við ökutæki sem vegur 15 tonn með 

ósveigjanlegan massa ofan við flöt teinanna og  lóðréttan höggflöt. 
 
11.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Árekstraraðstæður 1: ekilshús skal ekki aflagast. 
 
Árekstraraðstæður 2 og 3: ekilshús má aflagast. Aftast í ekilshúsinu skal vera björgunarrými fyrir ekilinn, sem er 
a.m.k. 0,75 m að lengd og aflagast ekki, og þaðan verður að vera greiður aðgangur að hliðarhurðum eða tæknirými 
eða farþegarými sem staðsett er fyrir aftan ekilshúsið. 
 
Hvað allar aðstæður varðar: 
 
� verður orkugleypnin að vera a.m.k. 6 MJ, 75% hennar verður að eiga sér stað fremst í fyrsta vagninum í lestinni, 

afgangurinn verður að dreifast á alla vagna sem eru í lestinni; 
 
� aukið viðnám verður að vera til staðar í farþegarými í fremsta vagninum og björgunarrými ekilsins. Skilrúmin 

sem afmarka þessi rými verða að vera hönnuð með kyrrstöðuviðnámi sem er a.m.k. 1500 kN meira en sá 
meðalkraftur sem þarf til að leggja saman rými við allar þrjár árekstraraðstæðurnar, 

 
� viðnám annarra vagna verður að vera í samræmi við viðnám vagnanna sem eru fremst og aftast í lestinni, 
 
� kraftar af völdum áreksturs á svæði sem leggjast saman skulu ekki valda meiri meðalhraðaminnkun en sem nemur 

5 g í farþegarými fremsta vagnsins og í björgunarrými ekilsins, 
 
� kerfi til að koma í veg fyrir að vagnar fari af sporinu verða að vera til staðar fremst á lestinni og milli allra vagna. 
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12. MÖRK EIGINLEIKA SEM TENGJAST UTANAÐKOMANDI RAFSEGULTRUFLUNUM 
 
12.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Tilgreina skal rafsegulsviðssamhæfi: 
� stjórnbúnaðar undirkerfisins og búnaðar utan háhraðajárnbrautakerfisins annars vegar, 
� stjórnbúnaðar undirkerfisins og annarra undirkerfa hins vegar. 
 
Fjallað er um samhæfi orkuundirkerfisins og stjórnunarundirkerfisins í 10. lið. 
 
12.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Staðallinn EN 50 121 gildir. 
 
13. MÖRK EIGINLEIKA SEM TENGJAST INNIHÁVAÐA 
 
13.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Þessir eiginleikar skilgreina hámarkshávaða inni í lestinni. 
 
13.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Hávaðastig inni í farþegavögnum telst ekki vera rekstrarsamhæfishluti. Hins vegar verður að takmarka hávaðastig inni 
í ekilshúsi af öryggisástæðum og þar er gildið fyrir leyfilegt jafnt hávaðastig í 30 mínútur (Leq dB(A) í 30 mínútur) 
84 dB(A) (mælt við 300 km/klst. á opnu svæði eins skilgreint er í bæklingi Alþjóðasamtaka járnbrauta (UIC) 651). 
 
14. HÁMARK ÞRÝSTINGSBREYTINGAR 
 
14.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Lestir sem eru á ferð í jarðgöngum mynda þrýstingsbylgjur, sem fara eftir loftaflfræðilegum eiginleikum fremsta og 
aftasta hluta þeirra, núningseiginleikum yfirborðs lestarinnar og jarðganganna (þar af leiðandi lengd lestarinnar), 
hraðanum og fyrirstöðuhlutfallinu - hlutfallinu á milli þversniðs lestarinnar og auða rýmisins í göngunum. Bylgjurnar 
samanstanda venjulega af skarpri bylgjuþröm sem svarar til framenda lestarinnar og afturhlutans þegar hún fer út úr 
göngunum og mýkri bylgjum þess á milli. Þær berast eftir jarðgöngunum á hljóðhraða og endurkastast við enda 
jarðgangnanna undir beru lofti með öfugri sveifluvídd.  Ef tvær lestir mætast í jarðgöngum þá er þrýstingurinn sem 
myndast í öllum punktum í jarðgöngunum allan tímann jafn samanlögðum bylgjum sem berast um jarðgöngin og 
þrýstingsbreytingunni sem fylgir lestinni þegar hún er á ferð. 
 
Tvenns konar hætta tengist þessum þrýstingsbreytingum hvað farþega varðar: 
� ef þrýstingurinn fer yfir ákveðin mörk getur verið hætta á alvarlegum áverkum á hljóðhimnu, 
� lægri þrýstingur getur valdið óþægindum í eyrum 
 
14.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Hámarksþrýstingsbreytingar, sem farþegar mega verða fyrir við verstu aðstæður, er 10 000 Pa. Þetta gildi 
grundvallast einungis á áhrifum á heilsu. Ekki er tekið tillit til þæginda farþega. 
 
15. HÁMARKSHALLI 
 
15.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Snerting stáls í stál milli hjóls og teina gefur takmarkaðan viðloðunarstuðul. Þetta merkir að: 
� dráttaraflið sem nauðsynlegt er fyrir tiltekinn massa eykst hratt eftir því sem hallinn upp í móti eykst, 
� hemlunarvegalengdir sem fara eftir hraða lestarinnar og þyngd aukast verulega eftir því hver hallinn er niður í 

móti. 
 
Hámarkshalli er ákvarðaður að teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar sporsins og hámarksgildinu sem tilgreint er hér á 
eftir. 
 
15.2. Tilskildir eiginleikar 
 
Hámarksgildið fyrir háhraðaspor í I. flokki er 35 �, að því tilskildu að eftirfarandi kröfur hafi verið uppfylltar: 
� stöðugur meðalhalli niður á við á 10 km leið er minni en eða jafnt og 25 �,  
� hámarkslengd stöðugs 35 � halla (upp eða niður í móti) er ekki meiri en 6 000 m. 
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15.3. Sérstakt tilvik 
 
Hámarkshalli á þýska Kölnar-Rín/Main háhraðasporinu er 40 �. 
 
16. MINNSTA BIL MILLI MIÐLÍNA SPORA 
 
16.1. Lýsing á færibreytunni 
 
Fjarlægðin á milli miðlína spora er færibreyta sem tengist tveimur mismunandi notkunarkröfum. 
 
� Hana verður að skilgreina með þeim hætti að ekki sé undir neinum kringumstæðum nokkur hætta á að tveir 

vagnar, sem eru á ferð á sporum sem liggja samhliða, geti rekist á. Þetta er að öllu jöfnu gert með því að fara eftir 
frírýminu vegna grunnvirkisins sem skilgreint er fyrir sporið fyrir hvort spor um sig. 

� Það verður að skilgreina með þeim hætti að loftaflsfræðileg áhrif á lestir sem mætast samrýmist hönnun 
járnbrautarvagna. 

 
16.2. Tilskildir eiginleikar 
 
16.2.1. Spor í I. flokki sem byggð verða 
 
Minnsta bil milli miðlína spora er  4,5 m (í sambandi við C-frírýmið vegna grunnvirkja). 
 
Þetta gildi má lækka niður í 4,2 m fyrir hraða upp að 300 km/klst. og 4 m fyrir hraða upp að 250 km/klst. 
 
16.2.2. Spor í II. flokki 
 
Bilið milli miðlína spora er fastsett í 4 m fyrir spor sem eru notuð fyrir meiri hraða en 220 km/klst. Fyrir minni hraða 
er fullnægjandi að kröfur varðandi frírýmið vegna grunnvirkis séu uppfylltar. 
 
16.2.3. Sérstök tilvik 
 
Á Stóra-Bretlandi er bilið milli miðlína spora minnkað niður í 3 165 mm með tilliti til UK1-frírýmisins fyrir spor í 
II. og III. flokki. 
 
Á Spáni er gildi sem nemur 3 808 mm notað fyrir spor í II. flokki. 
 
17. FLUTNINGUR FATLAÐRA 
 
Taka verður tillit til hvað varðar járnbrautarvagna og grunnvirki, eftir því sem við á, niðurstaðna verkefnisins 
COST-335 (samstarf um vísinda- og tæknirannsóknir). Lögboðnar forskriftir verða tilgreindar í samsvarandi 
tækniforskriftum um rekstrarsamhæfi. 
 

 
 


