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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.
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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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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)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/422 22.10.2015

— 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,
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— 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



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/462 22.10.2015

— 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.
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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.
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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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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



22.10.2015 Nr. 64/537EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/540 22.10.2015

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.
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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 ,
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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:



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/568 22.10.2015

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.
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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
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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 
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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.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/636 22.10.2015

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
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Figur I.10.3.2

Del 2



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/648 22.10.2015

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:
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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



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/664 22.10.2015

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.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/676 22.10.2015

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
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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.
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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.
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— 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.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/732 22.10.2015

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
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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



22.10.2015 Nr. 64/753EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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.

__________
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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
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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.



22.10.2015 Nr. 64/777EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/810 22.10.2015

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.

_________
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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
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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 
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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.

_______________________________________




