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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/48/
EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog(2), særlig artikkel 6 nr. 1, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF 
og artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/48/EF skal hvert av 
delsystemene omfattes av én teknisk spesifikasjon for 
samtrafikkevne (TSI). Om nødvendig kan et delsystem 
omfattes av flere TSI-er, og én TSI kan omfatte flere 
delsystemer. Beslutningen om å utvikle og/eller 
gjennomgå en TSI og valget av TSI-ens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et mandat i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 96/48/EF.

2) I henhold til vedlegg II til direktiv 2001/16/EF skal 
det tas hensyn til bevegelseshemmede personers 
behov ved utarbeidingen av en TSI for delsystemet  
«infrastruktur» og for delsystemet «rullende materiell» 
(henholdsvis nr. 2.1 og nr. 2.6 i vedlegg II til direktiv 
2001/16/EF). I den forbindelse fikk Den europeiske 
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet 
(AEIF), som ble utpekt til felles representativt 
organ, i oppdrag å utarbeide et utkast til en TSI for  
«tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer», med 
bestemmelser som skal gjelde for både infrastruktur og 
rullende materiell.

3) I 2001 fikk AEIF i oppdrag å revidere det første 
settet med TSI-er for høyhastighetstog, som ble 
vedtatt i 2002, og som gjaldt delsystemene «rullende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 13.

(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.

materiell», «infrastruktur», «styring, kontroll og 
signal», «energi», «vedlikehold» og «drift». Som en 
del av dette oppdraget ble AEIF blant annet bedt om å 
vurdere om TSI-ene kunne harmoniseres med de TSI-
ene som gjaldt samtrafikkevne for konvensjonelle tog 
og tilgjengeligheten for bevegelseshemmede personer. 
Utkastet til TSI-en for bevegelseshemmede personer som 
AEIF utarbeidet, omfattet derfor både konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog.

4) Den første TSI-en for delsystemet «rullende materiell» 
for høyhastighetstog, vedtatt som vedlegg til vedtak 
2002/735/EF, trådte i kraft i 2002. På grunn av eksisterende 
kontraktsmessige forpliktelser kan nye delsystemer 
eller samtrafikkomponenter for rullende materiell, 
eller fornyelsen eller opprustingen av disse, i dag være 
underlagt samsvarsvurdering i henhold til bestemmelsene 
i denne første TSI-en. Ettersom TSI-en i vedlegget til 
dette vedtak gjelder alt nytt, fornyet og opprustet rullende 
materiell for høyhastighetstog og konvensjonelle tog, er 
det viktig å bestemme virkeområdet for den første TSI-en 
for rullende materiell for høyhastighetstog som ble vedtatt 
som vedlegg til vedtak 2002/735/EF. Medlemsstatene 
skal lage en uttømmende liste over delsystemer og 
samtrafikkomponenter som er langt framskredne, og som 
hører inn under artikkel 7 bokstav a) i direktiv 96/48/EF. 
Disse skal meddeles Kommisjonen senest seks måneder 
etter at dette vedtak trer i kraft.

5) Utkastet til TSI er gjennomgått av komiteen nedsatt 
ved rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om 
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog(3) og nevnt i artikkel 21 i direktiv 
2001/16/EF.

6) De viktigste berørte partene er blitt rådspurt under 
utarbeidingen av utkastet til TSI. Deres kommentarer og 
spørsmål er så langt det har vært mulig, tatt hensyn til.

7) I sitt forslag til en forordning om internasjonale 
jernbanepassasjerers rettigheter og plikter(4) tok 
Kommisjonen med flere bestemmelser som sikrer at 
bevegelseshemmede personer får hjelp om bord i toget 
og på stasjonene, slik at de får de samme fordelene når de 
reiser med tog som alle andre borgere.

(3) EFT L 235 av 17.9.1996. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/32/EF (EUT L 141 av 2.6.2007, s. 63).

(4) Europaparlaments- og rådsforordning av 3. mars 2004 om internasjonale 
jernbanepassasjerers rettigheter og plikter, KOM(2004)143 endelig.
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8) Forslaget til internasjonale jernbanepassasjerers 
rettigheter og plikter inneholder også bestemmelser som 
krever at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger 
skal gi alle relevante opplysninger om tilgjengelighet og 
atkomstbetingelser for bevegelseshemmede personer på 
tog og stasjoner.

9) Hovedmålet med grunndirektivene 2001/16/EF og 
96/48/EF er samtrafikkevne. Målet med denne TSI-en 
er å harmonisere de bestemmelsene som skal utarbeides 
med tanke på bevegelseshemmede personer som reiser 
som passasjerer på jernbanesystemet for konvensjonelle 
tog og høyhastighetstog. Tog, stasjoner og relevante 
deler av infrastrukturen som er i samsvar med tiltakene 
beskrevet i TSI-en, vil muliggjøre samtrafikkevne og gi 
bevegelseshemmede personer samme atkomstmuligheter 
i hele det transeuropeiske jernbanenettet. TSI-en er ikke til 
hinder for at medlemsstatene kan innføre ytterligere tiltak 
for å forbedre tilgjengeligheten, så lenge tiltakene ikke 
svekker samtrafikkevnen eller påfører jernbaneforetakene 
urimelige kostnader. Forbedret tilgjengelighet for 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer til 
rullende materiell og stasjoner kan gi passasjerer som i 
dag er tvunget til å bruke andre transportsystemer, økte 
muligheter til å reise med jernbane.

10) Direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF og TSI-ene får 
anvendelse på fornyelse, men ikke på utskifting i 
forbindelse med vedlikehold. Imidlertid oppfordres 
medlemsstatene til å anvende TSI-ene ved utskifting i 
forbindelse med vedlikehold når dette er mulig, og når 
omfanget av vedlikeholdsarbeidet tillater det.

11) I sin nåværende versjon behandler ikke TSI-en alle 
grunnleggende krav fullt ut. I samsvar med artikkel 17 
i direktiv 2001/16/EF og artikkel 17 i direktiv 96/48/
EF, begge direktiver endret ved direktiv 2004/50/
EF, er tekniske aspekter som ikke omfattes av TSI-en, 
identifisert som «åpne punkter» i vedlegg L til denne TSI-
en.

12) I samsvar med artikkel 17 i direktiv 2001/16/EF og 
artikkel 17 i direktiv 96/48/EF, begge direktiver endret 
ved direktiv 2004/50/EF, skal hver medlemsstat underrette 
de andre medlemsstatene og Kommisjonen om hvilke 
relevante nasjonale tekniske forskrifter som benyttes 
for å gjennomføre grunnleggende krav knyttet til slike 
«åpne punkter», om de organer den utpeker til å utføre 
samsvarsvurderingen eller vurderingen av bruksegnethet, 
og om den framgangsmåten som benyttes til å verifisere 
delsystemers samtrafikkevne i henhold til artikkel 16 nr. 
2 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 16 nr. 2 i direktiv 
96/48/EF. For sistnevnte formål bør medlemsstatene så 
langt det er mulig, anvende prinsippene og kriteriene 
fastsatt i direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF. Når det er 
mulig, skal medlemsstatene benytte de organene som 
er meldt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2001/16/EF 
og artikkel 20 i direktiv 96/48/EF. Kommisjonen bør 
analysere opplysningene framlagt av medlemsstatene om 
nasjonale regler, framgangsmåter, organer med ansvar for 

å gjennomføre framgangsmåtene og framgangsmåtenes 
varighet, og bør eventuelt drøfte med Komiteen om det er 
behov for å treffe tiltak.

13) Den aktuelle TSI-en bør ikke pålegge bruk av bestemte 
teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette 
er strengt nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

14) TSI-en er basert på den beste sakkunnskapen som 
forelå på det tidspunktet da det aktuelle utkastet ble 
utarbeidet. Den teknologiske utviklingen eller endringer 
i driftsmessige, sikkerhetsmessige eller samfunnsmessige 
krav kan gjøre det nødvendig å endre eller utfylle denne 
TSI-en. Om nødvendig bør det i samsvar med artikkel 6 
nr. 3 i direktiv 2001/16/EF eller artikkel 6 nr. 3 i direktiv  
96/48/EF igangsettes en framgangsmåte for gjennom-
gåelse eller ajourføring. Organisasjoner som representerer 
interessene til bevegelseshemmede personer, skal delta i 
denne gjennomgåelsen.

15) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet 
erfaring bør vedlagte TSI revideres regelmessig.

16) Når det framlegges forslag om nyskapende løsninger,  
skal produsenten eller oppdragsgiveren opplyse 
om hvordan de avviker fra det aktuelle nummeret i 
TSI-en. Det europeiske jernbanebyrå skal fastsette 
de relevante funksjonelle spesifikasjonene og 
grensesnittspesifikasjonene for denne løsningen og 
utarbeide vurderingsmetodene.

17) Bestemmelsene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i rådsdirektiv  
96/48/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kommisjonen vedtar herved en teknisk spesifikasjon for 
samtrafikkevne («TSI») for bevegelseshemmede personer i 
samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 
6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF.

TSI-en er beskrevet i vedlegget til dette vedtak.

TSI-en får full anvendelse på det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog som definert i artikkel 2 
og vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, og på det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog som definert i artikkel 2 
og vedlegg I til direktiv 96/48/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan fortsatt anvende kommisjonsvedtak 
2002/735/EF for de prosjektene som hører inn under 
virkeområdet til artikkel 7 bokstav a) i direktiv 96/48/EF.

En uttømmende liste over de delsystemene og samtrafik-
komponentene som nevnte vedtak får anvendelse på, skal 
oversendes Kommisjonen senest seks måneder etter at dette 
vedtak er trådt i kraft.
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Artikkel 3

1. Med hensyn til de punktene som er klassifisert som «åpne 
punkter» i vedlegg C til denne TSI-en, skal de vilkårene som 
skal oppfylles ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold 
til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 16 nr. 2 i 
direktiv 96/48/EF, være de gjeldende tekniske forskriftene som 
brukes i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av 
de delsystemene som omfattes av dette vedtak.

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at dette 
vedtak er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen om:

a) listen over de gjeldende tekniske forskriftene nevnt i nr. 1,

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 
som skal benyttes ved anvendelsen av disse forskriftene,

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre nevnte 
framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2008.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21.desember 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident i Kommisjonen
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1. INNLEDNING

1.1. Teknisk virkeområde

Denne TSI-en omfatter delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell» for konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/
EF, bare når det gjelder aspektet «tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer». Den omhandler 
også noen elementer i delsystemet «telematikkprogrammer for persontrafikk», for eksempel utstyr for 
billettsalg.

Formålet med denne TSI-en er å øke tilgjengeligheten til jernbanetransport for bevegelseshemmede 
personer. Dette omfatter tilgjengeligheten til de offentlige områdene av infrastrukturen (herunder 
stasjoner) som kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren. 
Det skal legges særlig vekt på:

i) problemene som oppstår i grensesnittet mellom perrong og tog, og som krever et helhetssyn på 
delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell»,

ii) behovene for evakuering dersom det skulle oppstå farlige situasjoner.

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering, bare krav til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner. Formålet med de tekniske kravene er å lette evakueringen for alle.

Noen driftsregler som ikke er knyttet til evakuering, er omhandlet i nr. 4.1.4 og 4.2.4 i denne TSI-en.

Denne TSI-en omfatter følgende:

— delsystemet «infrastruktur for konvensjonelle tog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— delsystemet «rullende materiell for konvensjonelle» tog som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, men bare med hensyn til persontransport. 
Rullende materiell av historisk verdi har imidlertid særskilt unntak fra kravene til opprusting eller 
fornyelse,

— delsystemet «infrastruktur for høyhastighetstog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 
96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— delsystemet «rullende materiell for høyhastighetstog» som angitt på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF,

— i mindre grad, delsystemene «telematikkprogrammer for persontrafikk» for høyhastighetstog og 
konvensjonelle tog som beskrevet i vedlegg II til direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/
EF, og i vedlegg II til direktiv 2001/16/EF.

Ytterligere opplysninger om delsystemene finnes i kapittel 2.

1.2. Geografisk virkeområde

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, 
og det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog som beskrevet i vedlegg I til direktiv 
96/48/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF.

Det vises særlig til de linjene i jernbanenettet for konvensjonelle tog og høyhastighetstog som er  
nevnt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretnings- 
linjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller til de linjene som omfattes av alle 
ajourføringer av dette vedtak som følge av revisjonen fastsatt i artikkel 21 i nevnte vedtak, særlig 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 884/2004/EF av 29. april 2004.
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1.3. Innholdet i denne TSI-en

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, og artikkel 5 nr. 
3 i direktiv 96/48/EF, endret ved 2004/50/EF, skal denne TSI-en:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet eller av det rullende materiellet nevnt i 
direktivets vedlegg I; et delsystem eller en del av et delsystem nevnt i direktivets vedlegg II eller 
et aktuelt aspekt) (kapittel 2),

b) fastsette grunnleggende krav for hvert aktuelt delsystem og dets grensesnitt mot andre delsystemer 
(kapittel 3),

c) fastlegge de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene som delsystemet og dets grensesnitt mot 
andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4),

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske 
spesifikasjoner, herunder europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne 
i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (kapittel 5),

e) angi, i hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes ved samsvarsvurdering 
eller vurdering av bruksegnethet. Dette omfatter særlig modulene som er definert i beslutning 
93/465/EØF, eller eventuelt de særlige framgangsmåtene som skal benyttes for å vurdere 
samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, samt ved EF-verifiseringen av delsystemer 
(kapittel 6),

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som 
skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der 
overholdelse av TSI-en skal være normen (kapittel 7),

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 
vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som skal oppfylles for drift og vedlikehold av det 
aktuelle delsystemet, og for gjennomføringen av TSI-en (kapittel 4).

Det kan dessuten, i samsvar med artikkel 5 nr. 5, fastsettes bestemmelser for særtilfeller for hver TSI, 
og dette er angitt i kapittel 7.

Endelig omfatter denne TSI-en i kapittel 4 også drifts- og vedlikeholdsregler som gjelder særskilt for 
det virkeområdet som er angitt i nr. 1.1. og 1.2 ovenfor.

2. DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1. Definisjoner av delsystemene

2.1.1.  Infrastruktur

Spor, sporveksler, byggverk (gangbroer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner 
(perronger, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), 
sikkerhets- og verneutstyr.

Dette omfatter tilgjengeligheten til de offentlige områdene av infrastrukturen (herunder stasjoner) som 
kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren.

Denne TSI-en gjelder bare for de offentlige områdene av stasjonene og deres inngangsområder som 
kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren.

2.1.2.  Rullende materiell

Konstruksjon, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, trekk- og energiomformingsutstyr, 
bremsutstyr, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom 
menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede 
personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og 
togpersonalets helse.
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2.1.3.  Telematikkprogrammer for persontrafikk

Programmer for persontrafikk, herunder systemer som gir opplysninger til reisende før og under 
reisen, reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog 
og med andre transportsystemer.

2.2. Definisjon av «bevegelseshemmede personer»

Med «bevegelseshemmede personer» menes alle personer som har vanskeligheter i forbindelse med 
bruk av tog eller infrastruktur i forbindelse med dette. Dette omfatter følgende grupper:

— rullestolbrukere (personer som på grunn av svakhet eller funksjonshemning bruker rullestol for å 
bevege seg),

— andre bevegelseshemmede personer, herunder:

— personer med funksjonshemning i armer eller bein,

— personer som har vanskeligheter med å bevege seg,

— personer i følge med barn,

— personer med tung eller stor bagasje,

— eldre,

— gravide,

— synshemmede,

— blinde,

— hørselshemmede,

— døve,

— personer med nedsatt kommunikasjonsevne (dvs. personer som har problemer med å uttrykke seg 
skriftlig eller muntlig, eller med å forstå skrift- eller talespråk, herunder utenlandske personer med 
manglende kjennskap til det lokale språket, mennesker med kommunikasjonsvansker, mennesker 
med nedsatte sensoriske, psykiske og intellektuelle evner),

— kortvokste personer (herunder barn).

Funksjonshemningene kan være varige eller midlertidige, synlige eller skjulte.

Bevegelseshemmede personer omfatter imidlertid ikke personer som er avhengige av alkohol eller 
narkotika, med mindre avhengigheten skyldes medisinsk behandling.

Transport av store gjenstander (f.eks. sykler og stor bagasje) omfattes ikke av denne TSI-ens 
virkeområde. Slike gjenstander omfattes av regler, sikkerhetskrav og økonomiske beslutninger om 
tillatt størrelse, vekt og sikkerhetstiltak som vedtas av infrastrukturforvaltningen, stasjonsforvalteren 
eller jernbaneforetaket.

3. GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1. Allment

Innenfor virkeområdet for denne TSI-en oppfylles de relevante grunnleggende kravene angitt i kapittel 
3 i denne TSI-en, ved samsvar med spesifikasjonene beskrevet

— i kapittel 4 for delsystemet,

— og i kapittel 5 for samtrafikkomponentene,
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som påvist gjennom et positivt resultat av vurderingen av

— samtrafikkomponentenes samsvar og/eller bruksegnethet,

— og verifiseringen av delsystemet.

som beskrevet i kapittel 6.

Deler av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av

— manglende spesifikasjoner for punkter oppført i vedlegg L,

— unntak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2001/16/EF,

— særtilfeller beskrevet i nr. 7.3 i denne TSI-en.

Den tilhørende samsvarsvurderingen skal utføres etter framgangsmåter fastsatt av en medlemsstat som 
har gitt melding om de nasjonale reglene eller søkt om unntak eller særtilfelle.

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, delsystemene og disses samtrafikkomponenter 
oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktivet.

Kontroll av om delsystemene «infrastruktur» og «rullende materiell» og disses komponenter er 
i samsvar med de grunnleggende kravene skjer i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 
2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, samt i denne TSI-en.

3.2. De grunnleggende kravene omhandler

— sikkerhet,

— pålitelighet og tilgjengelighet,

— helse,

— miljøvern,

— teknisk forenlighet.

Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem. I samsvar med vedlegg II 
til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, klassifiseres delsystemene «infrastruktur» og 
«rullende materiell» som «strukturbetingede områder». De relevante beskrivelsene av delsystemene 
er som angitt nedenfor, og i begge tilfeller vises det særlig til bevegelseshemmede personers behov:

Infrastruktur:

«Spor, sporveksler, byggverk (gangbroer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner 
(perronger, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), 
sikkerhets‑ og verneutstyr.»

Rullende materiell:

«Konstruksjon, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, trekk‑ og energiomformingsutstyr, 
bremsutstyr, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom 
menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede 
personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og 
togpersonalets helse.»

De grunnleggende kravene oppført nedenfor, er i samsvar med vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, sist 
endret ved direktiv 2004/50/EF.
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3.3. Allmenne krav

3.3.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 1.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, 
særlig	komponenter	som	medvirker	ved	togtrafikken,	skal	garantere	at	sikkerhetsnivået	tilsvarer	de	
målene	som	er	fastsatt	for	jernbanenettet,	også	ved	spesifiserte	driftsforstyrrelser.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.4 (Infrastruktur — Dører og innganger)

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)

— 4.2.2.9 (Rullende materiell — Høydeforskjeller)

— 4.2.2.10 (Rullende materiell — Håndlister)

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)

— 4.2.2.12.1 (Rullende materiell — Allmenne krav)

— 4.2.2.12.2 (Rullende materiell — Trinn for av- og påstigning)

— 4.2.2.12.3 (Rullende materiell — Ombordstigningshjelpemidler for passasjerer som bruker 
rullestol)

— 4.1.2.21 (Infrastruktur — Ombordstigningshjelpemidler)

Grunnleggende krav 1.1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene skal være slik utformet at brukssikkerheten 
ikke svekkes og at brukernes helse og sikkerhet ikke settes i fare dersom innretningene brukes på en 
forutsigbar måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)

3.3.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Grunnleggende krav 1.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilsyn	med	og	vedlikehold	av	faste	eller	bevegelige	komponenter	som	er	en	del	av	togtrafikken,	skal	
tilrettelegges og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene kan opprettholde 
sin funksjonsevne under de angitte forholdene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4 (Rullende materiell — Utvendige og innvendige dører)

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.4.3 (Rullende materiell — Innvendige dører)
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3.3.3.  Helse

Grunnleggende krav 1.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang 
til dem, skal ikke brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.2 (Rullende materiell — Seter)

— 4.2.2.2.1 (Rullende materiell — Allment)

— 4.2.2.2.2 (Rullende materiell — Prioriterte seter)

— 4.2.2.7 (Rullende materiell — Frie passasjer)

3.3.4.  Miljøvern

Ikke relevant for denne TSI-en.

3.3.5.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 1.5 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper skal være innbyrdes forenlige, 
og skal dessuten være forenlige med de tekniske egenskapene til de togene som skal brukes i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

«Dersom	det	 i	visse	deler	av	nettet	viser	seg	vanskelig	å	overholde	disse	spesifikasjonene,	kan	det	
iverksettes midlertidige løsninger som sikrer framtidig forenlighet.

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr.:

— 4.1.2.18 (Infrastruktur — Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant)

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)

3.4. Særlige krav til delsystemet «infrastruktur»

3.4.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.1.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF

«Det skal treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.1.2.19 (Infrastruktur — Perrongbredde og perrongkant)

«Infrastruktur der publikum har adgang, skal konstrueres og bygges på en slik måte at farer for 
personer begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.3 (Infrastruktur — Hinderfrie atkomstveier)

— 4.1.2.3.1 (Infrastruktur — Allment)

— 4.1.2.3.2 (Infrastruktur — Merking av atkomstveier)

— 4.1.2.4 (Infrastruktur — Dører og innganger)

— 4.1.2.5 (Infrastruktur — Gulvoverflater)
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— 4.1.2.6 (Infrastruktur — Gjennomsiktige hindre)

— 4.1.2.8 (Infrastruktur — Møbler og frittstående innretninger)

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.10 (Infrastruktur — Belysning)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.1.2.13 (Infrastruktur — Nødutganger)

— 4.1.2.14 (Infrastruktur — Geometri for gangbroer og underganger)

— 4.1.2.15 (Infrastruktur — Trapper)

— 4.1.2.16 (Infrastruktur — Håndlister)

— 4.1.2.17 (Infrastruktur — Ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau)

— 4.1.2.18 (Infrastruktur — Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant) 

— 4.1.2.19 (Infrastruktur — Perrongbredde og perrongkant) 

— 4.1.2.20 (Infrastruktur — Perrongkant)

— 4.1.2.21 (Infrastruktur — Ombordstigningshjelpemidler)

— 4.1.2.22 (Infrastruktur — Planovergang på stasjoner)

3.5. Særlige krav til delsystemet «rullende materiell»

3.5.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.4.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det rullende materiellet skal være slik konstruert og forbindelsen mellom kjøretøyene være slik 
utformet at de områdene der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved eventuell 
kollisjon eller avsporing.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.3 (Rullende materiell — Rullestolplasser)

«Av hensyn til personsikkerheten skal det treffes tiltak for å hindre adgang til spenningsførende 
komponenter.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Ved faresituasjoner skal passasjerene ha mulighet til å underrette lokomotivføreren, og personalet 
skal ha mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.3 (Rullende materiell — Rullestolplasser)

— 4.2.2.6.3 (Rullende materiell — Universaltoalett)

— 4.2.2.11 (Rullende materiell — Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol)

«Inngangsdørene skal være utstyrt med lukke‑ og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes 
sikkerhet.»
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Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.4.2 (Dører — Utvendige dører)

«Det	skal	finnes	nødutganger,	og	de	skal	være	merket.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.4.2 (Rullende materiell — Utvendige dører)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

«Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.5 (Rullende materiell — Belysning)

«Togene skal være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i 
kontrollsentre utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

— 4.2.2.8.2 (Rullende materiell — Informasjon (skilter og piktogrammer))

3.5.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Grunnleggende krav 2.4.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styring og kontroll skal være slik 
konstruert at toget i en gitt situasjon med driftsforstyrrelser kan fortsette uten at det medfører 
skadevirkninger for det utstyret som fortsatt er i drift.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.2.2.12.3 (Rullende materiell — Hjelpemidler til av- og påstigning for passasjerer som bruker 
rullestol)

— 4.2.2.12.3.5 (Rullende materiell — Bevegelige trinn)

3.5.3.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.4.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Det elektriske utstyret skal være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signal.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, skal strømavtakerne ha slike egenskaper at togene 
kan kjøre med de energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Det	rullende	materiellet	skal	ha	slike	egenskaper	at	det	kan	være	i	trafikk	på	alle	de	jernbanelinjene	
togene	er	forventet	å	trafikkere.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
nummer:

— 4.2.2.12 (Rullende materiell — Plassering av trinn for av- og påstigning)
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3.6.  Særlige krav til andre delsystemer som også berører delsystemene «infrastruktur» og «rullende 
materiell»

3.6.1.  Delsystemet «energi»

3.6.1.1.  Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Driften av energiforsyningssystemene skal ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer 
(brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.1.2. Miljøvern

Grunnleggende krav 2.2.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Driften av systemene for forsyning av elektrisk og termisk energi skal ikke gi miljøbelastninger 
utover	de	spesifiserte	grensene.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.1.3.  Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.2.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Systemer for forsyning av elektrisk eller termisk energi skal

—	 gjøre	det	mulig	for	togene	å	oppnå	de	spesifiserte	nivåene	for	yteevne,

— når det gjelder systemer for forsyning av elektrisk energi, være forenlige med strømavtakerne som 
togene er utstyrt med.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.  Styring, kontroll og signal

3.6.2.1. Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.3.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signal som skal brukes, skal gi mulighet for 
togtrafikk	med	et	sikkerhetsnivå	som	tilsvarer	de	målene	som	er	fastsatt	for	jernbanenettet. Systemer 
for	styring,	kontroll	og	signal	skal	gi	fortsatt	sikker	trafikk	for	tog	som	har	tillatelse	til	å	kjøre	ved	
driftsforstyrrelser.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.2.2. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.3.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenlige systemer for 
styring, kontroll og signal er tatt i bruk, skal tilpasses disse systemene.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

«Utstyr for styring, kontroll og signal som monteres i førerhuset, skal tillate normal drift under de 
angitte forholdene i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.
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3.6.3.  Vedlikehold

3.6.3.1.  Helse og sikkerhet

Grunnleggende krav 2.5.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i sentralene, skal sikre sikker drift av 
delsystemet, og skal ikke utgjøre noen sikkerhets‑ eller helsefare.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.2. Miljøvern

Grunnleggende krav 2.5.2 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal ikke 
overskride de tillatte nivåene for miljøbelastninger.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.3.3. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.5.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Vedlikeholdsanleggene for konvensjonelt rullende materiell skal være slik at arbeidsoppgavene i 
tilknytning til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell de er konstruert for.»

Dette grunnleggende kravet er ikke relevant innenfor denne TSI-ens virkeområde.

3.6.4.  Drift og trafikkstyring

3.6.4.1. Sikkerhet

Grunnleggende krav 2.6.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilpasningen	 av	 reglene	 for	 drift	 av	 jernbanenettet	 og	 kvalifikasjonene	 til	 lokomotivførerne,	
togpersonalet og til kontrollsentralene personale skal være av en slik art at sikker drift kan sikres, idet 
de	ulike	kravene	som	gjelder	for	innenlandstrafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	tas	i	betraktning.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)

«Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds‑ og kontrollpersonalets opplæring og 
kvalifikasjoner	 samt	 kvalitetssikringssystemene	 iverksatt	 av	de	berørte	 operatører	 ved	 kontroll-	 og	
vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt sikkerhetsnivå.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)
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3.6.4.2. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.6.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Tilpasningene	 av	 reglene	 for	 drift	 av	 jernbanenettet	 og	 kvalifikasjonene	 til	 lokomotivførerne,	
togpersonalet	 og	 til	 trafikkstyringspersonalet	 skal	 være	 av	 en	 slik	 art	 at	 effektiv	 drift	 av	 det	
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder 
for	innenlandstrafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	tas	i	betraktning.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.4 (Infrastruktur — Driftsregler)

— 4.1.6 (Infrastruktur — Faglige kvalifikasjoner)

— 4.2.4 (Rullende materiell — Driftsregler)

— 4.2.6 (Rullende materiell — Faglige kvalifikasjoner)

3.6.5.  Telematikkprogrammer for gods- og persontrafikk

3.6.5.1. Teknisk forenlighet

Grunnleggende krav 2.7.1 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«De grunnleggende kravene på området telematikkprogrammer som skal garantere et laveste 
kvalitetsnivå på tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk forenlighet.

Det skal treffes tiltak for å sikre

— at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som 
muliggjør størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, 
unntatt fortrolige forretningsdata,

— at brukerne lett får tilgang til opplysningene.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.11 (Infrastruktur — Visuell informasjon, skilter, piktogrammer og dynamisk informasjon)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)

3.6.5.2. Helse

Grunnleggende krav 2.7.3 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF:

«Grensesnittene mellom systemer og brukere skal overholde minsteregler om ergonomi og helsevern.»

Dette grunnleggende kravet oppfylles av de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i følgende 
numre:

— 4.1.2.9 (Infrastruktur — Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder)

— 4.1.2.12 (Infrastruktur — Muntlig informasjon)

— 4.2.2.8 (Rullende materiell — Kundeinformasjon)
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3.7. Sammenheng mellom deler av TSI-en for bevegelseshemmede personer (TSI PRM) og de 
grunnleggende kravene

Infrastruktur

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF

Ved-
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Allment 4.1.2.1 2.1

Parkeringsmuligheter for 
bevegelseshemmede personer

4.1.2.2 2.1

Hinderfrie atkomstveier 4.1.2.3 2.1 2.1.1

Allment 4.1.2.3.1 2.1 2.1.1

Merking av atkomstveier 4.1.2.3.2 2.1 2.1.1

Dører og innganger 4.1.2.4 2.1 1.1.1

2.1.1

Gulvoverflater 4.1.2.5 2.1 2.1.1

Gjennomsiktige hindre 4.1.2.6 2.1 2.1.1

Toaletter og stellebord for 
spedbarn

4.1.2.7 2.1 1.1.5

2.1.1

Møbler og frittstående innretninger 4.1.2.8 2.1 2.1.1

Billettsalg, informasjonsskranker 
og kundeservicesteder

4.1.2.9 2.1 2.1.1 2.7.3 2.7.1

Belysning 4.1.2.10 2.1 2.1.1

Visuell informasjon: skilter, 
piktogrammer, dynamisk 
informasjon

4.1.2.11 2.1 2.7.1

Muntlig informasjon 4.1.2.12 2.1 2.1.1 2.7.3 2.7.1

Nødutganger, alarmer 4.1.2.13 2.1 2.1.1

Geometri for gangbroer og 
underganger

4.1.2.14 2.1 2.1.1

Trapper 4.1.2.15 2.1 2.1.1

Håndlister 4.1.2.16 2.1 2.1.1

Ramper, rulletrapper, heiser, 
rullefortau

4.1.2.17 2.1 2.1.1

Perronghøyde og avstand mellom 
spormidte og perrongkant

4.1.2.18 2.1 2.1.1 1.5

Perronghøyde 4.1.2.18.1 2.1 2.1.1 1.5

Avstand mellom spormidte og 
perrongkant

4.1.2.18.2 2.1 2.1.1 1.5

Sporets utforming langs 
perrongene

4.1.2.18.3 2.1 2.1.1 1.5

Perrongbredde og perrongkant 4.1.2.19 2.1 2.1.1

Perrongende 4.1.2.20 2.1 2.1.1
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Infrastruktur

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF
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Ombordstigningshjelpemidler for 
passasjerer som bruker rullestol

4.1.2.21 2.1 1.1.1

Planovergang på stasjoner 4.1.2.22 2.1 2.1.1
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Allment 4.2.2.1 2.6

Seter 4.2.2.2 2.6 1.3.1

Allment 4.2.2.2.1 2.6 1.3.1

Prioriterte seter 4.2.2.2.2 2.6 1.3.1

Rullestolplasser 4.2.2.3 2.6 2.4.1

Dører 4.2.2.4 2.6 1.1.1

1.1.5

1.2

Utvendige dører 4.2.2.4.2 2.6 1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

Innvendige dører 4.2.2.4.3 2.6 1.1.1

1.1.5

1.2

Belysning 4.2.2.5 2.6 2.4.1 2.4.1

Toaletter 4.2.2.6 2.6 2.4.1 1.1.1

1.1.5

1.2

Allment 4.2.2.6.1 2.6 2.4.1 1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

Standardtoalett 4.2.2.6.2 2.6 2.4.1

Universaltoalett 4.2.2.6.3 2.6 2.4.1

Frie passasjer 4.2.2.7 2.6 1.3.1

Kundeinformasjon 4.2.2.8 2.6 2.4.1 2.7.3 2.7.1

Allment 4.2.2.8.1 2.6

Informasjon (skilter og 
piktogrammer)

4.2.2.8.2 2.6 2.4.1
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Rullende materiell

Henvisning til nummer i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF
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Informasjon (rutebeskrivelse og 
setereservasjon)

4.2.2.8.3 2.6

Høydeforskjeller 4.2.2.9 2.6 1.1.5

Håndlister 4.2.2.10 2.6 1.1.5

Soveplasser som er tilgjengelige 
med rullestol

4.2.2.11 2.6 2.4.1

Plassering av trinn for av- og 
påstigning

4.2.2.12 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Allmenne krav 4.2.2.12.1 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Trinn for av- og påstigning 4.2.2.12.2 2.6 1.1.1 1.5

2.4.3

Ombordstignings hjelpemidler 4.2.2.12.3 2.6 1.1.1 2.4.2 1.5

2.4.3

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE

4.1. Delsystemet «infrastruktur»

4.1.1.  Innledning

Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, får anvendelse på, og som delsystemet er en del av, er et integrert system 
der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 
spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, samt 
med hensyn til drifts- og vedlikeholdsreglene.

Delsystemets funksjonelle og tekniske spesifikasjoner og dets grensesnitt, beskrevet i nr. 4.1.2, skal ikke 
pålegge bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette er strengt nødvendig 
for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende 
løsninger for samtrafikkevnen kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 
For å gi mulighet til teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene 
utvikles i henhold til den prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.4 og 6.2.4.

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, skal delsystemet «infrastruktur» karakteriseres 
ved følgende:

4.1.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.1.2.1. Allment

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3, er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene 
for delsystemet «infrastruktur» med hensyn til bevegelseshemmede personer satt opp som følger:

— Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer

— Dører og innganger på samme plan
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— Passasjerveier, viktigste gangveier

— Gulvoverflater

— Taktil informasjon

— Ledesystemer

— Merking på glassdører og vegger

— Toaletter

— Møbler

— Billettluker eller billettautomater/informasjonsskranker

— Billettkontrollmaskiner

— Belysning

— Visuell informasjon: skilter, piktogrammer, dynamisk informasjon

— Muntlig informasjon

— Nødutganger, alarmer

— Geometri for gangbroer og underganger

— Trapper

— Håndlister

— Ramper, rulletrapper, heiser, rullefortau

— Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant

— Perrongbredder og perrongkanter

— Perrongende

— Ombordstigningshjelpemidler

— Planoverganger

Hver grunnleggende parameter innledes med avsnittet «Allment».

Etterfølgende numre gir så nærmere beskrivelser av de vilkårene som skal oppfylles for at kravene 
under «Allment» kan oppfylles.

4.1.2.2. Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer

Dersom en stasjon disponerer et eget parkeringsområde, skal det så nær en tilgjengelig inngang som 
mulig innenfor parkeringsområdet være parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede som 
har rett til å benytte parkeringsplasser for funksjonshemmede.

Andre jernbanespesifikke krav finnes ikke, ettersom parkeringsplasser er omfattet av europeiske eller 
nasjonale regler (disse omfatter, men er ikke begrenset til: — antall plasser, tilgjengelighet, plassering, 
størrelse, materialer, farger, merking og belysning).

4.1.2.3. Hinderfrie atkomstveier

4.1.2.3.1.  Allment

En hinderfri atkomstvei er en atkomstvei der alle kategorier av bevegelseshemmede kan bevege seg 
fritt. En slik vei kan omfatte ramper eller heiser, forutsatt at konstruksjonen og driften av dem er i 
samsvar med nr. 4.1.2.17.
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Følgende steder og tjenester skal, dersom de finnes, forbindes med minst én hinderfri atkomstvei:

— Stoppesteder for andre transportsystemer det er forbindelse til innenfor stasjonsområdet (f.eks. 
taxi, buss, sporvei, tunnelbane, ferge osv.)

— Parkeringsområder

— Tilgjengelige innganger og utganger

— Informasjonsskranker

— Andre informasjonssystemer

— Billettutsalgssteder

— Kundeservice

— Venteområder

— Bagasjeoppbevaring

— Toaletter

— Perronger

Alle hinderfrie atkomstveier, trapper, gangbroer og underganger skal ha en fri bredde på minst 
1 600 mm og en fri høyde på minst 2 300 mm over hele bredden på 1 600 mm. I kravet til minstebredde 
er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av passasjerstrømmer. Dette 
kravet gjelder ikke for rulletrapper, rullefortau og heiser.

Lengden på de hinderfrie atkomstveiene skal være så kort som praktisk mulig.

De hinderfrie atkomstveienes gulvoverflater skal være antireflekterende.

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand 
på 30 km på den samme strekningen, kreves det ikke at nye stasjoner med et passasjerantall på mindre 
enn 1 000 per dag samlet for ankomst og avgang, har heiser eller ramper som ellers hadde vært 
nødvendige for fullt ut å oppfylle kravet i dette nummer. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen 
av nye stasjoner legges til rette for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen 
tilgjengelig for alle kategorier av bevegelseshemmede.

4.1.2.3.2.  Merking av atkomstveier

Hinderfrie atkomstveier skal være klart merket med visuell informasjon som nærmere beskrevet i nr. 
4.1.2.11.

For synshemmede personer skal opplysninger om den hinderfrie atkomstveien gis på minst én av 
følgende måter: ved taktile ledelinjer, lydinformasjon, taktile skilter, talesignaler, kart med punktskrift.

Dersom det anlegges taktile ledelinjer, skal de være i samsvar med nasjonale regler og strekke seg 
langs hele den eller de hinderfrie atkomstveienes lengde.

Dersom det finnes håndlister eller vegger innenfor rekkevidde langs den hinderfrie atkomstveien 
til perrongen, skal de ha kortfattet informasjon (f.eks. perrongnummer eller retningsanvisning) i 
punktskrift og i prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlisten eller på veggen i en 
høyde på mellom 850 og 1 000 mm. Tall og piler er de eneste taktile piktogrammene som er tillatt.

4.1.2.4. Dører og innganger

Dette avsnittet gjelder alle dører og innganger som befinner seg på en hinderfri gangvei.

Det skal finnes minst én tilgjengelig inngang til stasjonen og én tilgjengelig inngang til perrongene.

Dører og innganger skal ha en fri åpning som er minst 800 mm bred og en fri høyde på minst 2 100 mm.
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Manuelt betjente, halvautomatiske eller automatiske dører kan brukes.

Døråpnere skal befinne seg i en høyde på mellom 800 mm og 1 200 mm.

Manuelt betjente dører som ikke er skyvedører, skal være utstyrt med horisontale trykkstenger som 
strekker seg over hele dørens bredde, på begge sider av døren.

Automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at passasjerene 
blir stengt inne når dørene betjenes.

Dersom dørene betjenes med trykknapper eller andre fjernbetjeningsinnretninger, skal hver trykknapp 
eller innretning stå i kontrast til omgivelsene og kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton.

Dersom trykknappene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste knappen 
alltid være til åpning.

Betjeningsinnretningens midtpunkt skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm over gulvet.

Slike betjeningsinnretninger skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking) 
og skal angi funksjonen.

Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuelt betjent dør under vindstille forhold, skal være 
høyst 25 newton.

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør skal håndtaket kunne betjenes med håndflaten ved 
bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Dersom det benyttes en svingdør, skal det ved siden av svingdøren være en ekstra dør som ikke er en 
svingdør, og som skal kunne brukes av alle.

Terskler til dører og innganger skal ikke være høyere enn 25 mm. Dersom terskler er montert, skal 
fargen stå i kontrast til den nærmeste bakgrunnen.

4.1.2.5. Gulvoverflater

Alle gulvoverflater skal være sklisikre i samsvar med nasjonale regler for offentlige bygninger.

Inne i stasjonsbygningene skal ingen ujevnheter være høyere enn 5 mm noe sted på gulvets gangarealer, 
unntatt for taktile ledelinjer, avløpskanaler og taktile varslingsindikatorer.

4.1.2.6. Gjennomsiktige hindre

Gjennomsiktige hindre i form av glassdører eller gjennomsiktige vegger på eller langs de viktigste 
atkomstveiene for passasjerer skal merkes med minst to klart synlige bånd bestående av tegn, logoer, 
emblemer eller pyntefigurer, hvorav det ene skal plasseres i en høyde på mellom 1 500 mm og 
2 000 mm, og det andre i en høyde på mellom 850 mm og 1 050 mm. Slik merking skal stå i kontrast 
til den bakgrunnen de ses mot. Merkingen skal være minst 100 mm høy.

Slik merking kreves ikke langs gjennomsiktige vegger dersom passasjerene er beskyttet mot 
sammenstøt på andre måter, for eksempel ved hjelp av håndlister eller sammenhengende benker.

4.1.2.7. Toaletter og stellebord for spedbarn

4.1.2.7.1.  Krav til delsystemet

Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal minst ett kjønnsnøytralt avlukke være tilgjengelig for 
rullestolbrukere.

Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal det finnes stellebord for spedbarn som er tilgjengelige 
for både menn og kvinner. De skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.7.2.

For at passasjerer med stor bagasje skal kunne bruke toalettene, skal alle toalettavlukker være minst 
900 mm brede og 1700 mm lange dersom døren åpner innover, og minst 1500 mm lange dersom 
døren åpner utover eller er en skyvedør. Døren og alle inngangene til toalettene skal ha en fri bredde 
på minst 650 mm.
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Europeiske og nasjonale regler får anvendelse med hensyn til mål og utstyr for toaletter for 
rullestolbrukere.

4.1.2.7.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Stellebord for spedbarn

I bruksstilling skal stellebordet være mellom 800 mm og 1 000 mm over gulvet. Det skal være minst 
500 mm bredt og 700 mm langt. Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et 
uhell, ikke ha skarpe kanter og kunne tåle en vekt på minst 80 kg.

Dersom stellebordet stikker ut i det tilgjengelige bevegelsesrommet i toalettet, skal det kunne slås 
sammen ved bruk av en kraft på høyst 25 newton.

4.1.2.8. Møbler og frittstående innretninger

Alle møbler og frittstående innretninger skal stå i kontrast til bakgrunnen og ha runde kanter.

Innenfor stasjonsområdet skal møbler og frittstående innretninger plasseres slik at de ikke står i veien 
for blinde eller synshemmede, og de skal kunne oppdages av en blind person som bruker stokk.

Utkragede objekter som er plassert lavere enn en høyde på 2 100 mm, og som stikker ut mer enn 
150 mm, skal angis av et hinder med en høyde på høyst 300 mm som kan oppdages av en blind person 
som bruker stokk.

Hengende objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.

Alle perronger der passasjerene har lov til å vente på tog, og alle venteområder skal ha minst ett 
værbeskyttet område utstyrt med ergonomiske sitteplasser. Sitteplassene skal ha ryggstøtte, og minst 
en tredjedel av plassene skal være utstyrt med armlener. Det skal også finnes en støttestang for stående 
med en lengde på minst 1 400 mm og en rullestolplass.

4.1.2.9. Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder

4.1.2.9.1.  Krav til delsystemet

Dersom betjente billettluker, informasjonsskranker og kundeservicesteder er satt opp langs den 
hinderfrie atkomstveien, skal minst én skranke ha en høyde på minst 650 mm regnet fra undersiden 
av skranken, ha en knebrønn som er minst 300 mm dyp, og ha en bredde på minst 600 mm. Den øvre 
overflaten, eller en del av den, med en bredde på minst 300 mm og en dybde på minst 200 mm, skal ha 
en høyde på mellom 700 mm og 800 mm. Dette området skal gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere, 
og det skal finnes alternative sittemuligheter for andre bevegelseshemmede personer.

Dersom det er en glassvegg mellom passasjeren og personen i billettluken, skal denne kunne fjernes, 
eller dersom den ikke kan fjernes, skal det være installert et kommunikasjonssystem. Alle slike 
glassvegger skal bestå av klart glass.

Minst ett billettutsalgssted skal ha nødvendig utstyr som gjør det mulig for en bevegelseshemmet 
person med hørselshemning å forstå hva som sies ved å sette høreapparatet i posisjon «T».

Dersom personen i billettluken bruker et elektronisk system som viser prisopplysninger, skal samme 
type system gjøre det mulig for kunden å se billettprisen.

Dersom det er satt opp billettautomater langs en hinderfri gangvei på en stasjon, skal minst én av 
automatene oppfylle kravene i nr. 4.1.2.9.2.

Dersom det er installert billettkontrollmaskiner, skal minst én av maskinene ha en frigang med en 
bredde på minst 800 mm og den skal gjøre det mulig å passere med en rullestol med en lengde på 
inntil 1 200 mm.

Dersom det brukes telleapparater, skal en atkomstmulighet uten telleapparat være tilgjengelig for 
bevegelseshemmede personer i hele driftstiden.
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4.1.2.9.2.  Krav til samtrafikkomponentene

De billettautomatene som skal settes opp på en hinderfri atkomstvei på en stasjon i samsvar med nr. 
4.1.2.9.1, skal ha en taktil kontaktflate (som skal omfatte tastatur og område for betaling og salg av 
billetter) i en høyde på mellom 700 mm og 1 200 mm. Minst ett skjermvindu og tastaturet skal være 
synlig både for personer som sitter i rullestol, og for personer som står foran automaten. Dersom 
opplysningene tastes inn ved hjelp av skjermvinduet, skal skjermvinduet oppfylle kravene i dette 
nummer.

4.1.2.10.  Belysning

Belysningen i stasjonshallen skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Fra den tilgjengelige inngangen til bygningen og ut til atkomsten til perrongen skal den hinderfrie 
atkomstveien innenfor stasjonsbygningens område være opplyst med en lysstyrke på minst 100 lux, 
målt ved gulvnivå. Lysstyrken ved hovedinngangen, trappene og ved enden av rampene skal være 
på minst 100 lux, målt ved gulvnivå. Dersom det kreves kunstig belysning for å oppnå dette, skal 
lysstyrken være minst 40 lux høyere enn omgivelsenes lysstyrke og ha en kaldere fargetemperatur.

Perronger og andre ytre stasjonsområder for passasjerene skal ha en gjennomsnittlig lysstyrke på 
minst 20 lux, målt ved gulvnivå, med en minsteverdi på 10 lux.

Dersom det kreves kunstig belysning for å lese detaljerte opplysninger, skal de stedene der slike 
opplysninger finnes, belyses med en lysstyrke som er minst 15 lux høyere enn lysstyrken i de tilstøtende 
områdene. Slik sterkere belysning skal også ha en annen fargetemperatur enn fargetemperaturen i de 
tilstøtende områdene.

Nødbelysning skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.11.  Visuell informasjon: skilter, piktogrammer, dynamisk informasjon

4.1.2.11.1.  Krav til delsystemet

Alle opplysninger på en stasjon skal være ensartede og i samsvar med europeiske eller nasjonale 
regler.

Skrifttypen Sans Serif, i både små og store bokstaver, skal benyttes til all skriftlig informasjon (dvs. 
ikke bare store bokstaver).

Komprimerte overlengder og underlengder skal ikke benyttes.

Underlengdene skal være lett gjenkjennelige og ha en størrelse på minst 20 % av de store bokstavene.

Alle tilgjengelige opplysninger skal være i samsvar det generelle lede- og informasjonssystemet, 
særlig med hensyn til farger og kontraster på perronger og innganger.

Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold i stasjonens åpningstid.

Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Dersom dynamisk visuell informasjon benyttes, skal den være i samsvar med viktig muntlig 
informasjon som gis.

Følgende opplysninger skal gis:

— sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser i samsvar med europeiske eller nasjonale regler,

— varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter i samsvar med europeiske eller nasjonale regler,

— opplysninger om togavganger,

— identifikasjon av stasjonens ulike ressurser og tjenester, dersom slike finnes, og hvordan man 
finner disse.

Det skal gis opplysninger på alle steder der passasjerene er nødt til å gjøre et veivalg, og de skal gis 
med høyst 100 meters mellomrom langs ruten. Skilter, symboler og piktogrammer skal benyttes på en 
ensartet måte langs hele ruten.
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Det skal gis opplysninger som er relevante for den avgjørelsen som skal tas. «Til perrongene» kan for 
eksempel være en passende opplysning på det første stedet der passasjeren kommer inn på stasjonen, 
og hvor en avgjørelse må tas, framfor egne skilter for hver enkelt perrong.

Taktile opplysningsskilter skal finnes på følgende steder:

— toaletter, til opplysninger om funksjon og nødanrop der det er aktuelt,

— heiser i samsvar med EN 81-70:2003 Tilføyelse E.4.

Rute- og informasjonssystemer skal ikke inneholde reklame.

Merk: Generelle opplysninger om offentlig transport skal ikke anses som reklame i henhold til dette 
nummer.

Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer for bevegelseshemmede personer skal 
benyttes:

— et skilt i samsvar med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede 
personer», som beskrevet i tillegg N, avsnitt N.2 og N.4,

— retningsangivelse til hinderfrie atkomstveier og rullestoltilpassede tjenester og funksjoner,

— angivelse av universaltoalettene,

— dersom det på perrongen finnes opplysninger om vognoppstilling, angivelse av 
ombordstigningsstedet for rullestolbrukere.

Symbolene kan kombineres med andre symboler (f.eks.: heis, toalett, osv.).

På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som beskrevet i vedlegg N 
avsnitt N.2 og N.5.

Dersom det finnes et oppbevaringssted for tung bagasje og stort gods, skal dette angis med et grafisk 
symbol.

Dersom det er muligheter for å ringe etter hjelp eller be om opplysninger, skal dette angis med et skilt 
som beskrevet i vedlegg N avsnitt N.2 og N.6.

Dersom det finnes en nødanropsinnretning:

— skal den ha visuelle symboler og taktile symboler,

— skal den angis med et skilt som beskrevet i vedlegg N avsnitt N.2 og N.7,

og den skal ha:

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom universaltoaletter og toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede håndlister, 
skal det finnes et grafisk symbol som viser håndlisten i både hevet og senket stilling.

Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer 
være plassert ved siden av hverandre på samme sted.

4.1.2.11.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Skjermvinduer skal ha en størrelse som gjør at hele stasjonsnavn eller alle ordene i en melding 
vises. De enkelte stasjonsnavnene eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. Dersom 
et rulleskjermvindu benyttes (enten horisontalt eller vertikalt), skal hvert hele ord vises i minst to 
sekunder, og den horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet.

Bokstavenes minstehøyde skal beregnes i henhold til følgende formel: Leseavstand i mm delt på 250 
= skriftstørrelse (f.eks.: 10 000 mm/250 = 40 mm).
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Alle sikkerhetsskilter, varselskilter, påbudsskilter og forbudsskilterf skal inneholde piktogrammer og 
være utformet i henhold til ISO 3864-1.

Største leseavstand er en spesifikasjon for samtrafikkomponenten.

4.1.2.12.  Muntlig informasjon

Den muntlige informasjonen skal alle steder ha et RASTI-nivå på minst 0,5, i samsvar med IEC 
60268-16 del 16.

Dersom muntlig informasjon gis, skal den være i samsvar med viktig visuell informasjon som vises.

Dersom den muntlige informasjonen ikke gis automatisk, skal et lydkommunikasjonssystem gjøre det 
mulig for brukerne å få opplysninger når de ber om det.

4.1.2.13.  Nødutganger, alarmer

Nødutganger og alarmer skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.14.  Geometri for gangbroer og underganger

Dersom gangbroer og underganger utgjør en del av passasjerenes normale ferdselsvei innenfor 
stasjonsområdet, skal de ha et hinderfritt område med en bredde på minst 1 600 mm og en 
gjennomgående fri høyde på minst 2 300 mm. I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til 
eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av store passasjerstrømmer; slike tilleggsbredder skal 
være i samsvar med nasjonale regler.

4.1.2.15.  Trapper

Trapper skal være i samsvar med europeiske og nasjonale regler.

Trapper på den viktigste atkomstveien skal ha en hinderfri bredde på minst 1 600 mm, målt mellom 
håndlistene. I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde 
som følge av passasjerstrømmer.

Overflatene på alle trinn skal være sklisikre.

Foran både det første trinnet nedenfra og det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt bånd som 
strekker seg over hele trappens bredde. Dette båndet skal ha en bredde på minst 400 mm og skal stå 
i kontrast til og være integrert i gulvoverflaten. Båndet skal skille seg fra de båndene som brukes til 
taktile ledelinjer, der slike finnes.

Åpne områder under trapper skal beskyttes for å hindre at passasjerene ufrivillig kolliderer med 
bærende konstruksjoner og områder med redusert fri høyde.

4.1.2.16.  Håndlister

Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. Den øverste 
håndlisten skal være plassert mellom 850 mm og 1 000 mm over gulvet, og den nederste håndlisten 
skal være plassert mellom 500 mm og 750 mm over gulvet.

Det skal være en fri avstand på minst 40 mm mellom håndlisten og de andre delene av konstruksjonen, 
med unntak av festeinnretninger.

Håndlistene skal være sammenhengende. Når håndlistene monteres på trapper, skal de strekke seg 
minst 300 mm bortenfor de øverste og nederste trinnene (disse forlengningene kan monteres i en bue 
for å unngå at de skaper hindringer).

Håndlisten skal være avrundet og ha et tverrsnitt som tilsvarer en diameter på 30-50 mm.

Håndlistene skal stå i kontrast til de omgivende veggfargene.

4.1.2.17.  Ramper, rulletrapper, heiser, rullefortau

Dersom heis ikke er installert, skal det monteres ramper for bevegelseshemmede personer som ikke 
kan bruke trapper.

Rampene skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Dersom det finnes rulletrapper, skal de ha en største hastighet på 0,65 m/s og være konstruert i samsvar 
med europeiske eller nasjonale regler.
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Det skal installeres heiser dersom det ikke finnes ramper, og de skal være konstruert i samsvar med 
EN 81-70:2003 nr. 5.3.2.1 tabell 1.

Dersom det finnes rullefortau, skal de ha en største hastighet på 0,75 m/s, en største helling på tolv 
grader (21,3 %) og skal være konstruert i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

4.1.2.18.  Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant

4.1.2.18.1.  Perronghøyde

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, tillates to nominelle verdier for 
perronghøyde: 550 mm og 760 mm over kjøreflaten. Toleransene for disse målene skal ligge innenfor 
–35 mm/+ 0 mm.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog der sporveier (f.eks. Stadtbahn 
eller Tram-Train) er ment å stoppe, tillates en nominell perronghøyde på mellom 300 mm og 380 mm. 
Toleransene for disse målene skal ligge innenfor +/–20 mm.

I kurver med en radius på mindre enn 500 m kan perronghøyden være større eller mindre enn de 
som er angitt, forutsatt at det første anvendbare trinnet på kjøretøyet er i samsvar med figur 11 i nr. 
4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.  Avstand mellom spormidte og perrongkant

Kommentar som skal fjernes fra TSI‑en med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
personer for konvensjonelle tog når prosessen er avsluttet: Kravene til perronger på jernbanenettet 
for høyhastighetstog er fastsatt i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, skal perrongkantene som er plassert 
i de nominelle høydene 550 mm og 760 mm, oppfylle den minste konstruksjonsprofilen fastsatt i EN 
(åpent punkt, nasjonale regler gjelder for den minste konstruksjonsprofilen fram til revisjon av TSI-en 
etter offentliggjøring av EN15273-3:2006); og den konvensjonelle verdien bq0 fra spormidten parallelt 
med kjøreflaten finnes ved hjelp av nedenstående formel, der det ikke er tatt hensyn til virkningene av

— sporvidder som utvider seg i kurver,

— overhøyde,

— sporveksler og skinnekryss,

— kvasistatisk helling,

— konstruksjons- og vedlikeholdstoleranser,

der: bq0 = 1650 + 
3750

R

R er sporkurvens radius i meter.

Den beregnede verdien bqlim er angitt i pr EN15273-3:2006 og tar hensyn til alle andre verdier som 
ikke inngår i formelen for bq0. Den faktiske verdien av bq for perrongkantenes avstand fra spormidte 
parallelt med kjøreflaten tillater variasjon på grunn av toleransen Tq for plattformkantenes avstand 
eller deres vedlikehold: bqlim ≤ bq ≤ bqlim + Tq.

Toleransen Tq skal være 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Det skal kompenseres for virkningen av overhøyde utenfor kurven for den delen som overstiger 
25 mm ved en perrongkant som henger ut over den utsparingen som kreves for konstruksjonsprofilens 
kvasistatiske helling vinkelrett på kjøreflaten.

Den faktiske åpningen kan derfor være større enn den planlagte åpningen.
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4.1.2.18.3.  Sporets utforming langs perrongene

Kommentar som skal fjernes fra TSI‑en med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer 
for konvensjonelle tog når prosessen er avsluttet: Perronger på linjer i kategori I i jernbanenettet for 
høyhastighetstog skal oppfylle kravene i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog.

Kommentar som skal tas med i TSI‑en for infrastruktur for høyhastighetstog: Perronger på linjer i 
kategori II og III i jernbanenettet for høyhastighetstog skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.18.3 i TSI‑en 
med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer for konvensjonelle tog.

Når det gjelder perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog, skal sporet som ligger nærmest 
perrongene, helst være rett, men skal ingen steder ha en radius på under 300 m.

4.1.2.19.  Perrongbredde og perrongkant

Perrongbredden kan variere langs hele perrongens lengde. Perrongens minstebredde uten hindre skal 
være lik den største av følgende verdier:

— fareområdets bredde pluss bredden til to frie passasjer på hver side, hver på 800 mm (til sammen 
1 600 mm), eller

For en perrong med spor på bare én side, 2 500 mm, eller for en mellomperrong, 3 300 mm (denne 
bredden kan reduseres gradvis til 2 500 mm ved slutten av perrongene).

I kravet til minstebredde er det ikke tatt hensyn til eventuell nødvendig tilleggsbredde som følge av 
passasjerstrømmer.

Små hindre med en lengde på under 1 000 mm (f.eks.: master, høyspentmaster, venteskur, sitteplasser) 
tillates innenfor den nevnte frie passasjen på 1 600 mm. Avstanden fra perrongkanten til hinderet skal 
være minst 1 600 mm, og det skal være en fri passasje på minst 800 mm fra kanten av hinderet til 
fareområdet. 

Dersom avstanden mellom to tilfeldige små hindre er mindre enn 2 400 mm, skal de anses som ett 
stort hinder.

Avstanden mellom kanten av hindre som vegger, sitteplasser, heiser og trapper med en lengde på 
mer enn 1 000 mm, men mindre enn 10 000 mm, og kanten av faresonen, skal være minst 1 200 mm. 
Avstanden mellom perrongkanten og kanten av et slikt hinder skal være minst 2 000 mm.

Avstanden mellom kanten av hindre som vegger, sitteplasser, rullefortau og trapper med en lengde 
på mer enn 10 000 mm og kanten av faresonen skal være minst 1 600 mm. Avstanden mellom 
perrongkanten og kanten av et slikt hinder skal være minst 2 400 mm.

Dersom det om bord på togene eller på perrongen finnes hjelpeinnretninger som gjør at rullestol-
brukere kan stige av eller på togene, skal det på perrongnivå være en fri avstand på minst 1 500 mm  
fra kanten av innretningen på av- eller påstigningsstedene for rullestol til det neste hinderet 
på perrongen eller til det motstående fareområdet, på de stedene der det er sannsynlig at slike  
innretninger vil bli benyttet. På en ny stasjon skal dette kravet oppfylles for alle tog som ifølge  
planen skal stoppe ved perrongen.

En perrongs fareområde starter ved perrongkanten på den siden som vender ut mot skinnene, og 
defineres som det området der passasjerene, avhengig av hastigheten til de forbikjørende togene, 
kan være utsatt for farlige krefter som følge av luftstrømvirkninger. For jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog skal dette fareområdet være i samsvar med nasjonale regler.

Grensen for fareområdet lengst bort fra perrongkanten som vender ut mot skinnene, skal merkes med 
visuelle og taktile varsler. Den taktile merkingen skal være i samsvar med nasjonale regler.

Det visuelle varselet skal være en kontrastfarget, sklisikker varsellinje med en bredde på minst 
100 mm.

Materialet på den perrongkanten som vender ut mot skinnene, skal ha en farge som står i kontrast til 
den mørke åpningen. Dette materialet skal være sklisikkert.

4.1.2.20.  Perrongende

Perrongenden skal ha både visuell og taktil merking.
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4.1.2.21.  Ombordstigningshjelpemidler for passasjerer som bruker rullestol

4.1.2.21.1.  Krav til delsystemet

Når det ved en perrong på en stasjon med hinderfrie atkomstveier i samsvar med nr. 4.1.2.3.1 til vanlig 
stanser tog med rullestoltilpassede dører, skal det finnes et ombordstigningshjelpemiddel som skal 
brukes mellom døren og perrongen til å hjelpe passasjerer i rullestol med å stige av eller på:

— med mindre det kan påvises at avstanden mellom kanten av dørstokken på den nevnte døren og 
perrongkanten er høyst 75 mm målt horisontalt og høyst 50 mm målt vertikalt,

og

— med mindre toget stanser på en annen stasjon som er utstyrt med ombordstigningshjelpemidler, 
innenfor en avstand av 30 km på den samme strekningen.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
og jernbaneforetaket skal inngå avtale om forvaltningen av ombordstigningshjelpemiddelet i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers 
rettigheter og forpliktelser(1), med sikte på å fastslå hvilken part som er ansvarlig for å klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet. Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og 
jernbaneforetaket skal sikre at den ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest 
praktiske løsningen.

I slike avtaler skal følgende fastsettes:

— for hvilke stasjonsperronger infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet, og det rullende materiellet det skal brukes på,

— for hvilke stasjonsperronger jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet, og 
det rullende materiellet det skal brukes på,

— det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet for, 
og den stasjonsperrongen der det skal brukes,

— de særlige reglene for stans av tog for å oppfylle kravene i nr. 4.1.2.19 (område for 
ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere).

Jernbaneforetaket skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i henhold til 
slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

Infrastrukturforvaltningen skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser den har i 
henhold til slike avtaler, og hvordan den har tenkt å oppfylle dem.

I punktene ovenfor er den stasjonsforvalteren som er ansvarlig for driften av perrongene, å anse som 
infrastrukturforvaltning i henhold til artikkel 3 i direktiv 91/440/EF: definisjon av infrastruktur, og i 
henhold til forordning 2598/70/EF.

Dersom ovenstående fører til at alle typer rullende materiell som stanser ved perrongen, er utstyrt med 
perrongtilpassede ombordstigningshjelpemidler, er det ikke nødvendig å klargjøre hjelpemidler ved 
perrongen.

Ombordstigningshjelpemiddelet skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2. Dersom ombordstignings-
stedene for rullestoler er fastsatt på forhånd, kan plasseringen av rullestoltilpassede dører på  
perrongen merkes med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede 
personer». Slik merking skal være i samsvar med vedlegg N avsnitt N.2 og N.4.

Ramper

En atkomstrampe som skal betjenes av en ansatt, uavhengig av om den er manuell eller halvautomatisk, 
skal gjøres tilgjengelig enten den oppbevares på stasjonsperrongen eller om bord.

Rampen skal oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2.

Perrongheiser

Dersom en perrongheis benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 4.1.2.21.2.

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 14.
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4.1.2.21.2.  Krav til samtrafikkomponentene

Dersom det befinner seg ombordstigningshjelpemidler på stasjonene, skal disse kunne brukes sammen 
med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Ombordstigningshjelpemiddelet skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over 
et område på 660 mm x 660 mm.

Dersom ombordstigningsinnretningen drives med strøm, skal den ha en nødmekanisme som gjør at 
den kan betjenes manuelt i tilfelle av strømsvikt.

Ramper

Rampens overflate skal være sklisikker og skal ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm.

Rampene skal ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. 
sklir av.

Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal 
ha nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen.

Rampen skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %).

Når rampen brukes til ombordstigning eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke 
forskyver seg under av- eller påstigning.

Det skal sørges for at rampene oppbevares sikkert, slik at rampene, herunder bærbare ramper, ikke 
utgjør noe hinder for passasjerene under oppbevaring.

Perrongheiser

Dersom en perrongheis benyttes, skal den oppfylle følgende krav:

Heisplattformens overflate skal være sklisikker. Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri 
bredde på minst 720 mm.

Heisen skal være konstruert slik at kjøretøyet ikke kan bevege seg når heisen ikke er fastgjort.

Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, 
heve og fastgjøre heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å 
betjene heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk.

I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen 
til bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og fastgjøre den tomme heisen.

Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm/sekund når en person heves og 
senkes, og hastigheten skal ikke overstige 300 mm/sekund når heisen klargjøres og fastgjøres (unntatt 
dersom heisen klargjøres og fastgjøres manuelt). Heisplattformens største horisontale og vertikale 
akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal være 0,3 g.

Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller 
av plattformen under bruk.

En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten 
som er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling.

Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt 
med en barriere med en høyde på minst 25 mm. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen 
manøvreres inn i eller ut av gangen.

Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på 
bakkenivå, skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører 
over den eller presser den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette.

Heisen skal være konstruert slik at rullestolen kan vende både inn mot toget og ut mot perrongen.

Et sikkert fastgjøringssystem skal være installert for å sikre at den fastgjorte heisen ikke er i veien for 
passasjerer som bruker rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene.
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4.1.2.22.  Planovergang på stasjoner

Dersom passasjerene i henhold til nasjonale regler har lov til å benytte planoverganger, og 
disse overgangene er nødvendige for å sikre hinderfrie atkomstveier, skal alle kategorier av 
bevegelseshemmede ha tilgang til dem.

Planovergangene skal være konstruert slik at det minste hjulet på rullestolen, som definert i vedlegg 
M, ikke kan bli sittende fast mellom overflaten av planovergangen og skinnene.

Planovergangens grenser skal identifiseres ved hjelp av visuell og taktil merking.

4.1.3.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

Da det for tiden ikke finnes TSI-er for jernbanesystemet for konvensjonelle tog med hensyn til rullende 
materiell for persontrafikk og infrastruktur, er dette området fortsatt et åpent punkt.

Det finnes ikke noe grensesnitt mot delsystemet «styring, kontroll og signal».

Grensesnittene mot delsystemet «drift» er beskrevet i nr. 4.1.4 «Driftsregler».

4.1.4.  Driftsregler

Følgende driftsregler er ikke en del av vurderingen av delsystemet «infrastruktur».

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering dersom det oppstår farlige situasjoner, bare 
relevante tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til delsystemet «infrastruktur» er å lette 
evakueringen av alle, herunder bevegelseshemmede personer.

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for delsystemet 
«infrastruktur» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som omfattes av denne 
TSI-en:

— Allment

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal ha en skriftlig strategi for å sikre at 
alle kategorier av bevegelseshemmede har tilgang til passasjerinfrastrukturen i hele driftstiden 
i samsvar med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med 
strategien til ethvert jernbaneforetak som eventuelt måtte ønske å bruke ressursene og tjenestene 
(se nr. 4.2.4). Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til 
personalet, framgangsmåter og tilfredsstillende opplæring. Infrastrukturstrategien skal omfatte, 
men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende situasjoner:

— Hinderfrie atkomstveier

Dersom en ny, fornyet eller opprustet stasjon med en gjennomsnittlig daglig passasjerstrøm 
på høyst 1 000 passasjerer samlet for ankomst og avgang per år ikke oppfyller kravene 
til hinderfrie atkomstveier med hensyn til aspektene heiser og/eller ramper i samsvar med nr. 
4.1.2.3.1, skal nasjonale regler anvendes i forbindelse med transport av rullestolbrukere med 
tilgjengelige transportmidler mellom denne ikke-tilgjengelige stasjonen og den neste tilgjengelige 
stasjonen på samme strekning.

— Stasjonens tilgjengelighet

Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at opplysninger om alle stasjoners tilgjengelighetsgrad 
er fritt tilgjengelig.

— Ubemannede stasjoner — Billettsalg for synshemmede passasjerer

Det skal utarbeides og iverksettes driftsregler for ubemannede stasjoner der billettsalg skjer 
utelukkende ved hjelp av billettautomater (se nr. 4.1.2.9). I slike situasjoner skal det alltid finnes 
en alternativ metode for billettsalg, tilpasset synshemmede personer. (For eksempel mulighet til å 
kjøpe billett på toget eller på bestemmelsesstedet.)
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— Billettkontroll — Telleapparater

Dersom det benyttes telleapparater til billettkontroll, skal det iverksettes driftsregler for å 
tilby bevegelseshemmede personer en parallell inngang gjennom slike kontrollpunkter. Denne 
inngangen for bevegelseshemmede skal kunne anvendes av rullestolbrukere, passasjerer med 
barnevogn, med stor bagasje osv., og kan kontrolleres av personalet eller være automatisk.

— Visuell og muntlig informasjon — Enhetlighet

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre enhetlighet mellom viktig visuell og muntlig  
informasjon (se nr. 4.1.2.12). Personale som gir informasjon, skal benytte standardiserte 
framgangsmåter for å sikre at viktig informasjon er helt enhetlig.

— Interaktivt muntlig informasjonssystem

I situasjoner der viktig muntlig informasjon ikke gis over et høyttaleranlegg på stasjonen 
(se nr. 4.1.2.12), skal det iverksettes driftsregler for å sikre at stasjonen har et alternativt 
informasjonssystem, der passasjerene kan få de samme opplysningene muntlig (for eksempel 
gjennom en bemannet eller automatisk telefonopplysningstjeneste).

— Perrong — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal sammen  
bestemme det området på perrongen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og  
skal demonstrere at det egner seg. Dette området skal være forenlig med de eksisterende 
perrongene der toget forventes å stanse.

En følge av ovenstående er at punktet der toget stanser, i noen tilfeller må justeres for at dette 
kravet skal oppfylles.

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.1.2.19), 
slik at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 
driftsområder.

På perrongen skal hvert ombordstigningshjelpemiddel ha en fri avstand på 1 500 mm regnet  
fra perrongkanten (se 4.1.2.19).

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler

Det skal iverksettes driftsregler for stasjonspersonalets bruk av ombordstigningshjelpemidler  
(se nr. 4.1.2.21.1 og 4.1.2.21.2).

Det skal iverksettes en driftsregel for personalets bruk av den bevegelige sikkerhetsbarrieren  
som rullestolheisene er utstyrt med (se nr. 4.1.2.21.2).

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet er i stand til å bruke ombordstignings-
rampene på en sikker måte med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og fastgjøring  
(se nr. 4.1.2.21.2).

— Assistanse til rullestolbrukere

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at rullestolbrukere kan  
trenge assistanse til å stige av eller på toget, samt at det tilbyr slik hjelp om nødvendig.

Rullestolbrukere kan være nødt til å bestille slik assistanse på forhånd for å sikre at opplært 
personale er tilgjengelig.

— Overvåket planovergang

Dersom overvåkede planoverganger er tillatt i henhold til nasjonale regler, skal det iverksettes 
driftsregler for å sikre at personalet på de overvåkede planovergangene gir tilfredsstillende 
assistanse til bevegelseshemmede personer, herunder angivelse av når det er trygt å krysse  
sporet.
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4.1.5.  Vedlikeholdsregler

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende vedlikeholdsregler for 
delsystemet «infrastruktur» i samsvar med det tekniske virkeområde definert i nr. 1.1, som omfattes 
av denne TSI-en:

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal ha framgangsmåter som sikrer 
at bevegelseshemmede personer tilbys alternativ assistanse når innretninger beregnet på 
bevegelseshemmede personer vedlikeholdes, skiftes ut eller repareres.

4.1.6.  Faglige kvalifikasjoner

De faglige kvalifikasjonene til det personalet som skal bruke delsystemet «infrastruktur» i samsvar 
med det tekniske virkeområdet i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i nr. 4.1.4, som omfattes av 
denne TSI-en, er som følger:

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og 
assistanse til passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet 
om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver kategori av 
bevegelseshemmede har.

Den faglige opplæringen av ingeniører og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av infrastrukturen, 
skal omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som 
hver kategori av bevegelseshemmede har.

4.1.7.  Helse- og sikkerhetsvilkår

Verken innenfor rammen av denne TSI-ens virkeområde eller i gjennomføringen av den stilles det 
særlige krav med hensyn til helse- og sikkerhetsvilkår for det personalet som skal bruke delsystemet 
«infrastruktur».

4.1.8.  Infrastrukturregister

Infrastrukturregisteret for denne TSI-en skal inneholde

— det geografiske virkeområdet som definert i nr. 1.2,

— innenfor det geografiske virkeområdet, en liste over de stasjonene som omfattes av denne TSI-en,

— for hver angitt stasjon, en liste over de perrongene på den stasjonen som hører inn under denne 
TSI-ens virkeområde.

For hver angitt stasjon, herunder alle perronger som hører inn under denne TSI-ens virkeområde, skal 
følgende egenskaper føres opp og beskrives med hensyn til de relevante numrene i TSI-en:

— parkeringsmuligheter i samsvar med nr. 4.1.2.2,

— hinderfri(e) atkomstvei(er) i samsvar med nr. 4.1.2.3,

— taktile ledelinjer dersom slike finnes, i samsvar med nr. 4.1.2.3.2,

— toaletter, herunder de som er tilgjengelige for rullestolbrukere, i samsvar med nr. 4.1.2.7,

— billettutsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder i samsvar med nr. 4.1.2.9,

— visuelle informasjonssystemer i samsvar med nr. 4.1.2.11,

— ramper, rulletrapper, heiser eller rullefortau i samsvar med nr. 4.1.2.17,

— hver perrongs høyde, avstand mellom spormidte og perrongkant, bredde og lengde i samsvar med 
nr. 4.1.2.18 og 4.1.2.19,

— ombordstigningshjelpemidler og beskrivelse av disse dersom slike finnes, i samsvar med nr. 
4.1.2.21,

— tilgjengelige planoverganger, dersom slike finnes, for bruk av bevegelseshemmede personer, i 
samsvar med nr. 4.1.2.22.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/904 22.10.2015

Dersom nasjonale regler er anvendt for å oppnå samsvar med denne TSI-en, skal de relevante reglene 
og numrene angis i tilknytning til hver relevant post i registeret.

4.2. Delsystemet «rullende materiell»

4.2.1.  Innledning

Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, får anvendelse på, og som delsystemet er en del av, er et integrert system 
der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 
spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet som det inngår i, samt 
med hensyn til drifts- og vedlikeholdsreglene.

Delsystemets funksjonelle og tekniske spesifikasjoner og dets grensesnitt, beskrevet i nr. 4.2.2, skal ikke 
pålegge bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når dette er strengt nødvendig 
for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende 
løsninger for samtrafikkevnen kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 
For å gi mulighet til teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene 
utvikles i henhold til den prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.4 og 6.2.4.

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, skal delsystemet «rullende materiell» 
kjennetegnes ved:

4.2.2.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner

4.2.2.1. Allment

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3, er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene 
for delsystemet «rullende materiell» med hensyn bevegelseshemmede personer satt opp som følger:

— Seter

— Rullestolplasser

— Dører

— Belysning

— Toaletter

— Frie passasjer

— Kundeinformasjon

— Høydeforskjeller

— Håndlister

— Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

— Plassering av trinn for av- og påstigning

Avsnittet «Allment» innleder hvert nummer for hver grunnleggende parameter.

Etterfølgende numre gir så nærmere beskrivelser av de vilkårene som skal oppfylles for at kravene 
under «Allment» kan oppfylles.

4.2.2.2. Seter

4.2.2.2.1.  Allment

Håndtak eller vertikale håndlister eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen i 
midtgangen, skal monteres på ryggen til alle seter som vender ut mot midtgangen, unntatt når setet 
berører seteryggen til et annet sete som er vendt motsatt vei, og som har et håndtak eller berører en 
skillevegg.
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Håndtak eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, og som er plassert i en høyde 
på mellom 800 mm og 1 200 mm over gulvet, skal ikke stikke fram i den frie passasjen og skal stå i 
kontrast til setet.

I sitteområder med faste seter i lengderetningen skal håndlister brukes til å holde balansen. Avstanden 
mellom disse håndlistene skal være høyst 2 000 mm, og de skal være plassert i en høyde på mellom 
800 mm og 1 200 mm over gulvet og stå i kontrast til kjøretøyets innredning.

Håndtakene eller de andre innretningene skal ikke ha skarpe kanter.

4.2.2.2.2.  Prioriterte seter

4.2.2.2.2.1. Allment 

Minst 10 prosent av setene i faste togsett eller enkelkjøretøyer, samt innenfor hver klasse, skal 
forbeholdes bevegelseshemmede som prioriterte seter.

De prioriterte setene og de kjøretøyene som har slike seter, skal identifiseres ved hjelp av skilter som 
oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.8, og der det framgår at andre passasjerer skal overlate 
slike seter til personer som har rett til å bruke dem.

De prioriterte setene skal befinne seg i passasjerrommet og i kort avstand til utvendige dører.

Dersom setene er utstyrt med armlener, skal de prioriterte setene vært utstyrt med bevegelige armlener, 
unntatt armlener som er plassert langs vognkassens side. Det bevegelige armlenet skal kunne settes 
i en stilling parallelt med seteryggen for å sikre fri adgang til setet eller til andre prioriterte seter i 
umiddelbar nærhet.

Prioriterte seter skal ikke være klappseter.

Hvert av de prioriterte setene og det rommet som er tilgjengelig for brukeren, skal være i samsvar med 
tegningene i figur 1-4.

Den anvendbare sitteflaten på det prioriterte setet skal ha en bredde på minst 450 mm (se figur 1).

FIGUR 1
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Den øverste delen av seteputen på hvert av de prioriterte setene skal være mellom 430 og 500 mm over 
gulvet regnet fra setets fremre kant. Den frie høyden over hvert sete skal være minst 1 680 mm fra 
gulvet (se figur 2), unntatt i toetasjes tog der det er montert bagasjehyller over setene. I slike tilfeller 
tillates en redusert fri høyde på 1 520 mm for prioriterte seter som befinner seg under bagasjehyllene, 
forutsatt at minst 50 % av de prioriterte setene har en fri høyde på 1 680 mm.

Merk: I figur 2-4 nedenfor er tverrsnittene vist gjennom setets senterlinje.

FIGUR 2

FIGUR 3
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FIGUR 4

Dersom setene er regulerbare, skal setene måles i oppslått stilling.

4.2.2.2.2.2  Seter som vender samme vei

Dersom de prioriterte setene vender samme vei, skal frirommet foran hvert sete være i samsvar med 
målene i figur 2.

Som vist i figur 1-4 skal avstanden mellom seteryggens forside og vertikalplanet gjennom den bakerste 
delen av setet foran være minst 680 mm, idet det bemerkes at avstanden mellom setene skal måles fra 
midten av setet, 70 mm over det punktet der seteputen møter ryggstøtten. Det skal også være et åpent 
rom mellom seteputens fremre kant og det samme vertikalplanet for setet foran på minst 230 mm.

4.2.2.2.2.3. Seter som er vendt mot hverandre

Dersom de prioriterte setene er vendt mot hverandre, skal avstanden mellom seteputenes fremre kanter 
være minst 600 mm (se figur 4).

Dersom prioriterte seter som er vendt mot hverandre, er utstyrt med et bord, skal den frie horisontale 
avstanden mellom seteputens fremre kant og den nærmeste bordkanten være minst 230 mm (se figur 
3).

4.2.2.3. Rullestolplasser

Avhengig av togets lengde, ikke medregnet lokomotivet eller banemotorenheten, skal toget ha minst 
det antall rullestolplasser som er angitt i følgende tabell:

Togets lengde Antall rullestolplasser per tog

Under 205 meter 2 rullestolplasser

205-300 meter 3 rullestolplasser

Over 300 meter 4 rullestolplasser

For å sikre stabilitet skal rullestolplassen utformes slik at rullestolen kan plasseres enten med eller 
mot kjøreretningen.
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Rullestolplassen, beregnet på én enkelt rullestolbruker, skal ha plass til en rullestol med følgende 
egenskaper:

Dersom stasjonene har ombordstigningshjelpemidler, skal disse kunne tilpasses en rullestol med de 
egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Det skal ikke være noe hinder i det tildelte rommet mellom kjøretøyets gulv og tak, med unntak av 
en bagasjehylle under taket, en horisontal håndlist festet til kjøretøyets vegg eller tak, eller et bord i 
samsvar med kravene i nr. 4.2.2.10.

Den minste avstanden i planet i lengderetningen mellom rullestolplassen og en overflate 2 foran denne 
plassen skal være i samsvar med figur 5. Overflate 1 kan være et klappsete eller en skillevegg.

FIGUR 5

Dersom overflate 2 er den fremre kanten av seteputen på et passasjersete når setene er vendt mot 
hverandre, og dersom dette setet kan benyttes av en passasjer, skal avstanden ikke være mindre enn 
300 mm.

Dersom overflate 2 er ryggen til et passasjersete når setene vender samme vei, eller en skillevegg eller 
et lukket klappsete foran en rullestolplass, skal avstanden ikke være mindre enn 200 mm.

FIGUR 6

Klappseter kan monteres på rullestolplassen, men de skal i oppslått stilling ikke ha innvirkning på 
dimensjonskravene som stilles til rullestolplassen.
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En støtte eller en annen passende innretning som er 700 mm bred (som vist i figur 6), skal være 
montert i den ene enden av rullestolplassen. Høyden på støtten eller innretningen skal kunne hindre at 
en rullestol som er plassert med ryggen mot støtten eller innretningen, tipper bakover.

Minst ett sete, enten ved siden av eller med fronten vendt mot rullestolplassen, skal være tilgjengelig 
for en ledsager som reiser sammen med rullestolbrukeren. Dette setet skal være like komfortabelt som 
andre seter, og kan også være plassert på motsatt side av den frie passasjen.

Rullestolplassen skal være utstyrt med en alarmenhet som i en faresituasjon skal gjøre det mulig for en 
rullestolbruker å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Alarmenheten skal være plassert 
innen rekkevidde for en person som sitter i en referanserullestol.

Når alarmenheten er aktivert, skal den avgi et lys- og lydsignal som viser at alarmsystemet fungerer.

Alarmenheten skal ikke være plassert inne i et trangt hulrom eller beskyttes av andre former for 
skjerming som hindrer direkte betjening med håndflaten.

Alarmenheten skal være plassert innen behagelig rekkevidde for den personen som bruker rullestolen, 
og helst i en avstand som er mindre enn største tillatte avstand.

Setets referansepunkt

(480 mm +/- 20 mm over gulvet og 350 mm +/- 20 mm foran støtten)

FIGUR 7

Et skilt som oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.4, skal plasseres rett ved siden av eller på 
rullestolplassen for å angi at plassen er en rullestolplass.

4.2.2.4. Dører

4.2.2.4.1.  Allment

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 
kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Betjeningsinnretninger for dører, det være seg manuelt betjente eller trykknapper, skal stå i kontrast 
til overflaten de er montert på.

Dersom dørene betjenes med trykknapper eller andre fjernbetjeningsinnretninger, skal hver trykknapp 
eller innretning kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton.

Dersom trykknappene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste knappen 
alltid være til åpning.
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4.2.2.4.2.  Utvendige dører

4.2.2.4.2.1. Krav til delsystemet

Utvendige passasjerdører, både automatiske og halvautomatiske, skal være utstyrt med innretninger 
som registrerer om en passasjer befinner seg i døråpningen når døren lukkes; dersom det befinner seg 
en passasjer i døråpningen, skal lukkingen av døren automatisk stanse, og døren skal forbli åpen i et 
begrenset tidsrom.

Alle utvendige passasjerdører skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm når de er åpne.

Utvendige dører skal være malt eller merket på utsiden på en slik måte at de står i kontrast til resten 
av vognkassens side.

Dører som er beregnet for påstigning med rullestol, skal være de dørene som er nærmest de angitte 
rullestolplassene.

Den døren som skal brukes til påstigning med rullestol, skal være tydelig merket med et skilt i samsvar 
med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Inne i kjøretøyet skal de utvendige dørenes plassering være klart merket ved at gulvet i området rundt 
døråpningen står i kontrast til gulvet i resten av kjøretøyet.

Når en dør er klar til å åpnes, skal det gis et signal som tydelig kan høres av personer som befinner seg 
i eller utenfor toget. Dette varselsignalet skal lyde i minst fem sekunder, med mindre døren aktiveres, 
og i så fall kan signalet opphøre etter tre sekunder. Dette kravet gjelder ikke for eksterne lydsignaler 
på høyhastighetstog i klasse 1 og 2.

Når en dør åpnes automatisk eller fjernbetjenes av lokomotivføreren eller annet togpersonale, skal 
varselsignalet lyde i minst tre sekunder fra det øyeblikk døren begynner å åpne seg.

Når en dør som lukkes enten automatisk eller med fjernbetjening, er i ferd med å bli aktivert, skal det 
gis et lydsignal til personer som befinner seg i eller utenfor toget. Signalet skal lyde i minst to sekunder 
før døren begynner å lukkes, og det skal ha en annen tone enn det signalet som brukes når dørene 
åpnes. Signalet skal fortsette å lyde mens dørene lukkes.

Lydkilden til varselsignalene for åpning og lukking av dørene skal befinne seg i nærheten av 
betjeningsinnretningen, eller, dersom en slik betjeningsinnretning ikke finnes, i nærheten av 
døråpningen.

Lydsignaler for passasjerdører — Dør klar til å åpnes

— Egenskap

— En kontinuerlig eller langsomt pulserende flerklangtone (inntil to ganger per sekund) 
bestående av en kombinasjon av to toner

— Frekvenser

— 3000 Hz +/- 500 Hz

og:

— 1750 Hz +/- 500 Hz

— Lydtrykknivå

70 dB LAeq, T
+/- 2 målt midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet. (T = signalets totale 

varighet)

Lydsignaler for passasjerdører — Varsel om lukking av døren

— Egenskap

— En raskt pulserende tone (6-10 ganger per sekund)

— Frekvens

— 1900 Hz +/- 500 Hz
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— Lydtrykknivå

70 dB LAeq, T
+/- 2 målt utenfor kjøretøyet, 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over 

perrongnivået. Innvendig måling: samme som for signalet for åpning av døren. (T = signalets 
totale varighet)

Dørene skal aktiveres av togpersonalet eller være halvautomatiske (dvs. ved at passasjeren bruker en 
trykknapp).

Dørens betjeningsinnretning skal befinne seg enten ved siden av eller på dørbladet.

Midtpunktet for betjeningsinnretningene for utvendige dører, som kan betjenes fra perrongen, skal 
for alle perronger der toget stanser, befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm målt vertikalt over 
perrongen. Midtpunktet for de innvendige dørbetjeningsinnretningene for den utvendige døren skal 
befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå.

4.2.2.4.2.2. Krav til samtrafikkomponentene

Dersom dørene betjenes med trykknapper, skal det på eller rundt hver trykknapp være en visuell 
markering som angir om døren er klar til bruk, og trykknappene skal kunne betjenes med en kraft 
på høyst 15 newton. Dersom lukkingen av dørene fjernaktiveres av togpersonalet, skal den visuelle 
markeringen opphøre minst to sekunder før døren lukkes.

Slike trykknapper skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), og i tillegg 
skal funksjonen angis.

4.2.2.4.3.  Innvendige dører

4.2.2.4.3.1. Krav til delsystemet

Innvendige automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at 
passasjerene blir stengt inne når dørene betjenes.

Dersom det er montert innvendige dører, skal de oppfylle kravene i dette nummer.

Døråpninger som er tilpasset rullestolbrukere, skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm.

Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 
kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuelt betjent dør, skal være høyst 60 newton.

Midtpunktet for betjeningsinnretningene for innvendige dører skal befinne seg minst 800 mm og høyst 
1 200 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå.

Automatiske dører mellom kjøretøyene og forbindelsesdører som følger etter hverandre, skal åpnes 
enten synkront som et par, eller den andre døren skal automatisk oppdage personen som kommer mot 
den, og åpnes.

Dersom mer enn 75 % av en dørs overflate er laget av gjennomsiktig materiale, skal den merkes med 
minst to klart synlige bånd bestående av tegn, logoer, emblemer eller pyntefigurer. De skal plasseres 
i en høyde på mellom 1 500 mm og 2 000 mm for det øvre båndet, og i en høyde på mellom 850 mm 
og 1 000 mm for det nedre båndet og stå i kontrast til bakgrunnen over hele dørens bredde. Båndene 
skal være minst 100 mm høye.

4.2.2.4.3.2. Krav til samtrafikkomponentene

Dersom dørene betjenes med trykknapper, skal hver trykknapp (eller knappens innfatning) være 
opplyst når døren er klar til bruk, og trykknappene skal kunne betjenes med en kraft på høyst 15 
newton.

Betjeningsinnretningens midtpunkt skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm over gulvet.

Slike betjeningsinnretninger skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), 
og i tillegg skal funksjonen angis.
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4.2.2.5.  Belysning

Kjøretøyets stigtrinn skal være opplyst av et lys som er plassert inne i eller rett ved siden av trinnet, og 
som har en lysstyrke på minst 75 lux, målt over 80 % av trinnets bredde.

4.2.2.6. Toaletter

4.2.2.6.1. Allment

Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et universaltoalett som oppfyller kravene til både standard- og 
universaltoaletter, være tilgjengelig fra rullestolplassen.

4.2.2.6.2.  Standardtoalett (krav til samtrafikkomponenter)

Et standardtoalett er ikke utformet for å være tilgjengelig for rullestolbrukere.

Den anvendbare dørbredden skal være minst 500 mm.

Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av 
toalettet skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm over gulvet.

Når døren låses, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal.

Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne i toalettrommet (unntatt for stellebord for 
spedbarn) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Alle betjeningsinnretninger, herunder spylingssystemer, skal ha en farge og/eller fargetone som står i 
kontrast til den omgivende overflaten, og skal kunne gjenkjennes ved berøring.

Det skal ved hjelp av piktogrammer og taktil informasjon gis klar og presis informasjon om hvordan 
den enkelte betjeningsinnretning skal brukes.

En fast, vertikal og/eller horisontal håndlist skal være plassert ved siden av toalettskålen og 
vaskeservanten.

Håndlistene skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 30-40 mm og en fri 
minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater. Dersom en håndlist er buet, skal radien 
til kurvens innside være minst 50 mm.

Fargen og/eller fargetonen på toalettsetet og toalettlokket, og på eventuelle håndlister, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen.

4.2.2.6.3.  Universaltoalett

Et universaltoalett er utformet for å kunne brukes av alle passasjerer, herunder alle kategorier av 
bevegelseshemmede.

4.2.2.6.3.1. Krav til samtrafikkomponenter (universaltoalett)

Inngangsdøren til toalettet skal ha en fri anvendbar bredde på minst 800 mm.

På utsiden skal døren være merket med et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av 
toalettet skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1 200 mm over gulvet.
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Når døren låses, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal.

Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne i toalettrommet (unntatt for stellebord for 
spedbarn) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 newton.

Toalettrommet skal være stort nok til at en rullestol som definert i vedlegg M, kan manøvreres slik at 
den kommer tett inntil toalettsetet (se figur 8a).

 Tilgang fra siden Diagonal tilgang

FIGUR 8a

Foran toalettsetet skal det være et åpent rom med en lengde på minst 700 mm som vist i figur 8b.

FIGUR 8b

En horisontal håndlist som oppfyller dimensjonskravene i avsnittet ovenfor, skal være plassert på hver 
side av toalettsetet. På den siden som er tilgjengelig for rullestolen, skal håndlisten være hengslet på 
en slik måte at rullestolbrukeren uhindret kan bevege seg mellom rullestolen og toalettsetet (se figur 
9 og 10).

FIGUR 9
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FIGUR 10

Overflaten av toalettsetet skal når det er senket, befinne seg 450-500 mm over gulvet.

Alle innretninger (vaskeservant, såpedispenser, speil, vannkran og håndtørrer) skal være lett 
tilgjengelige for en person i rullestol.

Toalettavlukket skal være utstyrt med minst to alarmenheter som i en faresituasjon skal gjøre det 
mulig for en bevegelseshemmet å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Den ene 
alarmenheten skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til 
toppen av betjeningsinnretningen. Den andre alarmenheten skal være plassert minst 800 mm og høyst 
1 200 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av betjeningsinnretningen.

Den nedre alarmenheten skal være plassert slik at betjeningsinnretningen kan nås av en person som 
ligger på gulvet. De to alarmenhetene skal plasseres på ulike vertikale overflater i avlukket, slik at de 
kan nås fra en rekke ulike steder.

Alarminnretningen skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på toalettet og skal ha en 
annen farge enn de andre betjeningsinnretningene.

Et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 skal være plassert rett ved siden av hver 
alarmenhet. Skiltet skal gi en beskrivelse av funksjonen og hvilke handlinger som kreves, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen, og skal gi klar visuell og taktil informasjon.

Når alarmsystemet er i bruk, skal dette angis ved et visuelt og hørbart signal inne i toalettet.

4.2.2.6.3.2. Krav til samtrafikkomponenter (spedbarnstell)

Dersom det ikke finnes egne innretninger for stell av spedbarn, skal det monteres en innretning for 
bleieskift inne på universaltoalettet. I nedslått stilling skal stellebordet være mellom 800 mm og 
1 000 mm over gulvnivå. Det skal være minst 500 mm bredt og 700 mm langt.

Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et uhell, ikke ha skarpe kanter og 
kunne tåle en vekt på minst 80 kg.

Dersom stellebordet stikker ut i det tilgjengelige bevegelsesrommet i toalettet, skal det kunne slås 
sammen ved bruk av en kraft på høyst 25 newton.

4.2.2.7. Frie passasjer

Bredden på den frie passasjen gjennom kjøretøyet, regnet fra kjøretøyets inngang, skal være minst 
450 mm fra gulvet opp til en høyde på 1 000 mm og 550 mm fra en høyde på 1 000 mm opp til en 
høyde på 1 950 mm.

Bredden på den frie passasjen mellom kjøretøyer som er knyttet sammen i et enkelt togsett, skal være 
minst 550 mm, målt på et rett og jevnt spor.
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Atkomst til og fra rullestolplasser og områder og dører som er tilgjengelige for rullestoler, skal alle 
steder ha en fri passasje som er minst 800 mm bred opp til en minstehøyde på 1 450 mm. Den frie 
passasjen skal være utformet slik at det er mulig å bevege seg uhindret med referanserullestolen som 
beskrevet i vedlegg M.

Ved siden av rullestolplassen skal det være en snuplass med en diameter på minst 1 500 mm som den 
funksjonshemmede i referanserullestolen kan bruke til å snu rullestolen. Rullestolplassen kan være en 
del av snuplassen.

4.2.2.8. Kundeinformasjon

4.2.2.8.1.  Allment

Alle opplysninger skal være ensartede og i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

Alle opplysninger skal være i samsvar med det generelle lede- og informasjonssystemet, særlig med 
hensyn til farger og kontraster på tog, perronger og innganger.

Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold i den tiden kjøretøyet eller stasjonen er i 
drift.

Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Underlengdene i skrifttypen Roman skal være lett gjenkjennelige og ha en størrelse på minst 20 % av 
de store bokstavene.

Komprimerte overlengder og underlengder skal ikke benyttes.

Opplysninger (både hørbare og visuelle) skal kunne gis på mer enn ett språk. (Jernbaneforetaket er 
ansvarlig for å bestemme hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for 
hver enkelt togtjeneste.)

Følgende opplysninger skal gis:

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle av en nødsituasjon.

— Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter i samsvar med europeiske eller nasjonale regler.

— Opplysninger om togets rute.

— Opplysninger om hvor ulike innretninger om bord befinner seg.

4.2.2.8.2.  Informasjon (skilter, piktogrammer, induksjonssløyfer og nødanropsinnretninger)

4.2.2.8.2.1. Krav til delsystemet

Alle sikkerhetsskilter, varselskilter, påbudsskilter og forbudsskilter skal inneholde piktogrammer og 
være utformet i henhold til ISO 3864-1.

Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer 
være plassert ved siden av hverandre på samme sted.

Taktile opplysningsskilter skal finnes på:

— toaletter, til opplysninger om funksjon og nødanrop der det er aktuelt, 

— tog, for knapper til åpning og lukking av dører samt nødanrop.

Rute- og informasjonssystemer skal ikke inneholde reklame.

Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer for bevegelseshemmede personer skal 
benyttes:

— symbol for rullestol i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4,

— retningsangivelse til rullestoltilpassede tjenester og funksjoner,
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— på utsiden av toget, angivelse av hvor dørene som er tilgjengelige for rullestoler, er plassert,

— angivelse av rullestolplassen inne i toget,

— angivelse av universaltoalettene.

Symbolene kan kombineres med andre symboler (f.eks. heis, toalett, osv.).

4.2.2.8.2.2. Krav til samtrafikkomponentene

På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som oppfyller kravene i 
vedlegg N avsnitt N.3 og N.5.

Dersom det finnes et oppbevaringssted for tung bagasje og stort gods, skal dette angis med et grafisk 
symbol.

Dersom det er muligheter for å ringe etter hjelp eller be om opplysninger, skal dette angis med et skilt 
som oppfyller kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.6,

og som inneholder

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom det finnes en nødanropsinnretning, skal den oppfylle kravene i vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 
og være utstyrt med:

— visuelle og taktile symboler,

— en synlig og hørbar angivelse av at innretningen er aktivert,

— tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig.

Dersom universaltoaletter og toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede håndlister, 
skal det finnes et grafisk symbol som viser håndlisten i både hevet og senket stilling.

4.2.2.8.3. Informasjon (rutebeskrivelse og setereservasjon)

Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises utenpå toget på togets perrongside ved siden av 
minst én inngangsdør for passasjerer på minst annethvert kjøretøy i toget.

Dersom togene trafikkerer et system der det gis dynamisk visuell informasjon på stasjonsperrongene 
innenfor en avstand på høyst 50 meter, og det også opplyses om bestemmelsessted eller rute foran på 
toget, er det ikke obligatorisk å gi opplysninger på siden av hvert kjøretøy.

Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises inni hvert kjøretøy.

Opplysninger om togets neste stopp skal vises på en slik måte at den kan leses fra minst 51 % av 
passasjersetene i hvert kjøretøy. Opplysningene skal vises i minst to minutter før ankomst på den 
aktuelle stasjonen. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til 
planlagt reisetid, skal neste stasjon angis umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon.

Kravet om at opplysningene om bestemmelsesstedet og «neste stopp» skal kunne ses fra 51 % av 
passasjersetene, gjelder ikke dersom toget helt eller delvis er delt inn i kupeer med høyst åtte seter, med 
inngang fra en korridor. Opplysningene skal imidlertid kunne ses av en person som står i korridoren 
utenfor kupeen, og av en person som benytter en rullestolplass.

Nærmere opplysninger om ruten eller jernbanenettet toget kjører på, skal være tilgjengelig 
(jernbaneforetaket bestemmer hvordan disse opplysningene skal gis).

Opplysningene om neste stopp kan vises i samme skjermvindu som det som brukes til å angi endelig 
bestemmelsessted. Så snart toget har stanset, skal imidlertid skjermvinduet på nytt angi endelig 
bestemmelsessted.

Systemet skal kunne gi meldinger på flere språk. (Jernbaneforetaket er ansvarlig for å bestemme 
hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for hver enkelt togtjeneste.)
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Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller 
villedende opplysninger.

Dersom kjøretøyet har reserverte seter, skal nummeret eller bokstaven for kjøretøyet (slik det benyttes 
i reservasjonssystemet) angis med tegn som er minst 70 mm høye på eller ved siden av hver dør.

Dersom setene er merket med nummer eller bokstaver, skal setenummeret eller -bokstaven angis på 
eller ved siden av hvert sete med tegn som er minst 12 mm høye. Slike numre og bokstaver skal stå i 
kontrast til bakgrunnen.

Toget skal være utstyrt med et høyttaleranlegg som lokomotivføreren eller annet togpersonale med 
særlig ansvar for passasjerene, skal bruke til rutinemessige kunngjøringer eller nødkunngjøringer.

Systemet kan være manuelt, automatisk eller forhåndsprogrammert. Dersom systemet er automatisk, 
skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller villedende opplysninger.

Systemet skal brukes til å kunngjøre togets bestemmelsessted og neste stopp, eller ved avgang alle 
stopp.

Systemet skal brukes til å kunngjøre neste stoppested minst to minutter før toget ankommer det 
aktuelle stoppestedet. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til 
planlagt reisetid, skal neste stasjon kunngjøres umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon.

Den muntlige informasjonen skal alle steder ha et RASTI-nivå på minst 0,5, i samsvar med IEC 
60268-16 del 16. Systemet skal oppfylle dette kravet for hvert sete og hver rullestolplass.

Systemet skal kunne gi meldinger på flere språk. (Jernbaneforetaket er ansvarlig for å bestemme 
hvilke og hvor mange språk som skal benyttes, avhengig av målgruppen for hver enkelt togtjeneste.)

Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller 
villedende opplysninger.

4.2.2.8.4.  Informasjon (krav til samtrafikkomponentene)

Hvert stasjonsnavn (som kan være forkortet) eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 
Dersom et rulleskjermvindu benyttes (enten horisontalt eller vertikalt), skal hvert hele ord vises i 
minst to sekunder, og den horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet. 
Skrifttypen Sans Serif, i både små og store bokstaver, skal benyttes til all skriftlig informasjon (dvs. 
ikke bare store bokstaver).

Store bokstaver og tall som brukes i utvendige skjermvinduer foran på toget, skal ha en høyde på minst 
70 mm, og i skjermvinduer på togets ytterside samt inne i toget skal de ha en høyde på minst 35 mm.

Inne i togene skal skriftstørrelsen være minst 35 mm ved en leseavstand på mer enn 5 000 mm.

En tegnstørrelse på 35 mm skal anses som lesbar i en synsavstand på inntil 10 000 mm.

4.2.2.9. Høydeforskjeller

Innvendige trinn (til forskjell fra trinn for av- og påstigning) skal ha en høyde på høyst 200 mm og 
en dybde på minst 280 mm, målt på trappens midtakse. Det første og siste trinnet skal merkes med et 
kontrastbånd med en dybde på 45-50 mm i trinnenes fulle bredde på både forsiden og oversiden av 
trinnenes forkant. For toetasjes tog kan denne verdien reduseres til 270 mm for de trappene som fører 
til den øvre etasjen.

Ingen trinn er tillatt mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en 
universalsovekupé og universaltoalettet, unntatt en dørterskel med en høyde på høyst 15 mm.
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For ramper inne i toget skal største helling ikke overstige følgende verdier:

Rampens lengde Største helling (i grader) Største helling ( %)

> 1 000 mm 4,47 8

600-1000 mm 8,5 15

Mindre enn 600 mm 10,2 18

Merk: Disse hellingene skal måles når kjøretøyet står stille på et rett og jevnt spor.

4.2.2.10.  Håndlister

Alle håndlister som er montert i et kjøretøy, skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 
30-40 mm og en fri minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater. Dersom en håndlist 
er buet, skal radien til kurvens innside være minst 50 mm.

Alle håndlister skal stå i kontrast til bakgrunnen.

Dører med mer enn to inngangstrinn skal ha håndlister på begge sider av døråpningen, montert 
innvendig så nært kjøretøyets yttervegg som praktisk mulig. Avhengig av hvilke perronghøyder det 
rullende materiellet er beregnet for, skal håndlistene være montert i en høyde på mellom 800 mm og 
900 mm over det første anvendbare trinnet ved ombordstigning i toget og være parallelle med trinnets 
forkant.

Det skal også finnes en vertikalt håndlist til bruk ved av- og påstigning. Dører med inntil to 
inngangstrinn skal ha vertikale håndlister på begge sider av døråpningen, montert innvendig så nært 
kjøretøyets yttervegg som praktisk mulig. De skal nå fra 700-1200 mm over terskelen til det første 
trinnet.

Dersom en gangbro mellom kjøretøyer beregnet på bruk av passasjerer, har en fri passasje på mindre 
enn 1 000 mm og en lengde på mer enn 2 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i eller 
ved siden av gangbroen. Dersom gangbroens frie passasj er på minst 1 000 mm, skal det være montert 
håndlister eller håndtak i gangbroen.

4.2.2.11.  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

Når et tog er utstyrt med soveplasser for passasjerer, skal toget ha et kjøretøy med minst én soveplass 
som er tilgjengelig med rullestol, der det er plass til en rullestol med de spesifikasjonene som er angitt 
i vedlegg M.

Dersom toget har mer enn ett kjøretøy med soveplasser for passasjerer, skal toget ha minst to 
soveplasser som er tilgjengelige med rullestol.

Dersom et jernbanekjøretøy har en soveplass som er tilgjengelig med rullestol, skal den aktuelle døren 
i kjøretøyet på utsiden være merket i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.4.

Soveplassen skal være utstyrt med minst to alarmenheter som i en faresituasjon skal gjøre det mulig 
for en rullestolbruker å varsle en person som kan foreta seg det som kreves. Den ene alarmenheten 
skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av 
betjeningsinnretningen. Den andre alarmenheten skal være plassert minst 600 mm og høyst 800 mm 
over gulvet, målt vertikalt fra gulvoverflaten til toppen av betjeningsinnretningen.

Den nedre alarmenheten skal være plassert slik at betjeningsinnretningen enkelt kan nås av en person 
som ligger på gulvet. De to alarmenhetene skal plasseres på ulike vertikale overflater på soveplassen. 
Alarminnretningene skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på soveplassen og skal 
ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene.

Et skilt i samsvar med vedlegg N avsnitt N.3 og N.7 skal være plassert rett ved siden av hver 
alarmenhet. Skiltet skal gi en beskrivelse av funksjonen og hvilke handlinger som kreves, skal stå i 
kontrast til bakgrunnen, og skal gi klar visuell og taktil informasjon.

En synlig og hørbar angivelse av at alarminnretningen er aktivert, skal gis inne i sovekupeen.
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4.2.2.12.  Plassering av trinn for av- og påstigning

4.2.2.12.1.  Allmenne krav

Det skal påvises at punktet midt på trinnforkanten(1) til hver inngangsdør på begge sider av et kjøretøy 
som står sentralt på skinnene i driftsklar stand, med nye hjul, men uten passasjerer, befinner seg 
innenfor flaten «trinnplassering» i figur 11 nedenfor, og oppfyller alle kravene angitt nedenfor.

Kjøretøyets stigtrinn skal være konstruert slik at de oppfyller kravene nedenfor, avhengig av hvilken 
perrongtype det rullende materiellet er beregnet å stanse ved under normal drift. Slutten av gulvet ved 
inngangsdøren skal anses som et trinn.

Trinnene skal være konstruert slik at kjøretøyets største lasteprofil oppfyller kravene i vedlegg C i 
TSI-en for godsvogner.

Krav a) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på under 
550 mm under normal drift:

Det laveste trinnet (første nivå) skal befinne seg på den nedre grensen for kjøretøyets lasteprofil i 
henhold til de gjeldende kravene til dette kjøretøyet i vedlegg C til TSI-en for godsvogner.

Den horisontale plasseringen av det laveste trinnet (første nivå) skal befinne seg på den ytre grensen 
for kjøretøyets lasteprofil i henhold til de gjeldende kravene til dette kjøretøyet i vedlegg C til TSI-en 
for godsvogner.

Krav b) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på 
550 mm under normal drift:

Et trinn skal oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier når kjøretøyet er stanset i nominell 
posisjon:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160

Krav c) til alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved perronger med en høyde på 760 
mm under normal drift:

Et trinn skal oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier når kjøretøyet er stanset i nominell 
posisjon:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160

Krav d) til alt rullende materiell som under normal drift er beregnet å stanse ved både perronger 
med en høyde på 760 mm og perronger med en høyde på 550 mm eller lavere, og som har to 
eller flere stigtrinn:

I tillegg til de relevante kravene ovenfor skal et trinn oppfylle kravene i figur 11 og følgende verdier 
når kjøretøyet er stanset i nominell posisjon, basert på en nominell perronghøyde på 760 mm.

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 380 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 470 230 160

(1) De vanlige reglene for lasteprofil skal også gjelde for trinnet. Dette utelukker derfor plassering av døren på visse områder av 
kjøretøyet.
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FIGUR 11

4.2.2.12.2. Trinn for av- og påstigning

Alle trinn for av- og påstigning skal være sklisikre og ha en faktisk fri bredde som er like stor som 
bredden på døråpningen.

Innvendige trinn for påstigning utenfra skal ha en høyde på minst 200 mm og en dybde på minst 
240 mm mellom trinnets vertikale kanter. Alle trinn skal ha samme stighøyde. Det første og siste 
trinnet skal merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45-50 mm i trinnenes fulle bredde på både 
forsiden og oversiden av trinnenes forkant.

Høyden på hvert trinn kan økes til høyst 230 mm dersom det kan dokumenteres at dette fører til at 
det kreves ett trinn mindre. (Dersom for eksempel en vertikal avstand på 460 mm skal passeres, kan 
det dokumenteres at bruk av trinn med en høyde på inntil 230 mm reduserer antall trinn som kreves, 
fra tre til to).

Et utvendig stigtrinn, enten fast eller bevegelig, skal ha en høyde på høyst 230 mm mellom trinnene 
og en dybde på minst 150 mm. Dersom det er montert et stigbrett, og stigbrettet er en forlengelse av en 
dørterskel på utsiden av kjøretøyet, og dersom det ikke er noen høydeforskjell mellom stigbrettet og 
gulvet i kjøretøyet, skal dette ikke anses som et trinn i henhold til denne spesifikasjonen. En ubetydelig 
høydeforskjell på høyst 60 mm mellom gulvoverflaten i forgangen og gulvoverflaten på utsiden av 
kjøretøyet, er også tillatt og skal ikke anses som et trinn når høydeforskjellen brukes til å lede og 
lukke døren.

Tilgang til forgangen i kjøretøyet skal oppnås med høyst fire trinn, hvorav ett kan være utvendig.

4.2.2.12.3.  Ombordstigningshjelpemidler

4.2.2.12.3.1. Allment

Ombordstigningshjelpemidlene skal oppfylle kravene i følgende tabell:

Bruk av ombordstignings-
hjelpemiddelet

Ikke tilgjengelig for 
rullestolbrukere

Tilgjengelig for både 
rullestolbrukere og andre 

brukere

Tilgjengelig bare for 
rullestolbrukere

Kategori av 
ombordstignings-
hjelpemiddel*

Bevegelig trinn Rampe Heis

Andre innretninger Overgangsplater Andre innretninger

Andre innretninger

Allmenne krav i 
henhold til:

kategori A kategori A kategori B

kategori B

4.2.2.12.3.2. Tilgjengelighet av ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere

Når en rullestoltilpasset dør på et tog er beregnet på å åpnes i normal drift ved en perrong på en stasjon 
med hinderfrie atkomstveier i samsvar med 4.1.2.3.1, skal det finnes et ombordstigningshjelpemiddel 
til bruk mellom døren og perrongen slik at en passasjer i en rullestol kan stige av eller på, med mindre 
det kan dokumenteres at åpningen mellom kanten av den nevnte dørens dørterskel og perrongkanten 
er høyst 75 mm målt horisontalt og høyst 50 mm målt vertikalt.
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Plasseringen av kanten til de perrongene som ombordstigningshjelpemidler for det rullende materiellet 
er forenlige med i samsvar med forrige ledd, skal angis i egenskapene til det rullende materiellet.

Dersom avstanden mellom stasjoner med perronger som det rullende materiellet skal bruke, ikke 
overstiger 30 km på samme strekning, og perrongene er utstyrt med ombordstigningshjelpemidler for 
rullestolbrukere, kreves det ikke at det rullende materiellet medbringer slike hjelpemidler.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
og jernbaneforetaket skal inngå avtale om forvaltningen av ombordstigningshjelpemiddelet i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser, med sikte på å 
fastslå hvilken part som er ansvarlig for å klargjøre eventuelt nødvendig ombordstigningshjelpemiddel. 
Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at den 
ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest praktiske løsningen.

I slike avtaler skal følgende fastsettes:

— for hvilke stasjonsperronger infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal klargjøre 
ombordstigningshjelpemiddelet, og det rullende materiellet det skal brukes på,

— for hvilke stasjonsperronger jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet, og 
det rullende materiellet det skal brukes på,

— det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal klargjøre ombordstigningshjelpemiddelet for, 
og den stasjonsperrongen der det skal brukes,

— de særlige reglene for stans av tog for å oppfylle kravene i avsnitt 4.1.2.19 (område for 
ombordstigningshjelpemidler for rullestolbrukere).

Jernbaneforetaket skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i henhold til 
slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

Infrastrukturforvaltningen skal i sitt sikkerhetsstyringssystem beskrive hvilke forpliktelser det har i 
henhold til slike avtaler, og hvordan det har tenkt å oppfylle dem.

I punktene ovenfor er den stasjonsforvalteren som er ansvarlig for driften av perrongene, å anse som 
infrastrukturforvaltning i henhold til artikkel 3 i direktiv 91/440/EF: definisjon av infrastruktur, og i 
henhold til forordning 2598/70/EF.

4.2.2.12.3.3. Allmenne krav kategori A

Krav	til	samtrafikkomponentene

Innretningen skal kunne motstå en konsentrert, nedoverrettet, vertikal last på 2 kN som virker på en 
flate på 100 mm x 200 mm hvor som helst på den frittliggende trinnoverflaten, uten å forårsake varige 
deformasjoner.

Innretningen skal kunne motstå en fordelt, nedoverrettet, vertikal last på 4 kN per meter trinnlengde på 
den frittliggende overflaten uten å forårsake betydelige, varige deformasjoner.

En egnet mekanisme skal installeres for å sikre at innretningen er stabil i både klargjort og fastgjort 
stilling.

Innretningens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde som er like stor som bredden 
på døråpningen.

Innretningen skal være utstyrt med en mekanisme som gjør at bevegelsen til det nevnte trinnet stanses, 
dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person når trinnet beveger seg.

Den største kraften som utøves av innretningen, skal oppfylle følgende krav:

Den største kraften som utøves av innretningen i åpningsretningen, skal ikke være større enn 300 N 
når innretningen treffer et hinder.

Dersom passasjerene forventes å stå på en vertikalt bevegelig innretning inne i kjøretøyet, skal trinnet 
ikke bevege seg med en vertikal kraft på over 150 N påført på et område på 80 mm i diameter på et 
hvilket som helst sted på trinnoverflaten.
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Innretningen skal være utstyrt med en nødmekanisme for klargjøring og fastgjøring dersom strømmen 
til trinnet brytes.

4.2.2.12.3.4. Allmenne krav - kategori B

Krav	til	samtrafikkomponentene

Dersom det befinner seg ombordstigningshjelpemidler på stasjonene, skal disse kunne brukes sammen 
med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i vedlegg M:

Innretningens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm, unntatt for 
heiser, der en tillatt fri bredde på 720 mm er tillatt. Dersom plattformen har en bredde på mindre enn 
900 m, skal den ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer 
e.l. sklir av.

Innretningen skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på rampen, over et område på 660 mm 
x 660 mm.

4.2.2.12.3.5. Særlige krav til bevegelige trinn

Et bevegelig trinn er en helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet, og som aktiveres når 
døren åpnes og lukkes.

Det er tillatt å benytte bevegelige trinn, forutsatt at de oppfyller kravene med hensyn til det rullende 
materiellets konstruksjonsprofil i henhold til vedlegg C til TSI-en for godsvogner.

Dersom det bevegelige trinnet strekker seg ut over den tillatte grensen for lasteprofilen, skal toget stå 
stille når trinnet slås ut.

Trinnet skal være fullt utslått før døråpningen er slik at det er mulig for passasjerene å passere trinnet; 
motsatt skal trinnet ikke trekkes inn før døråpningen ikke lenger gjør det mulig for bevegelseshemmede 
passasjerer å passere trinnet.

4.2.2.12.3.6. Særlige krav til bærbare ramper

Krav	til	samtrafikkomponentene

Når personalet betjener innretningen manuelt, skal den være konstruert med tanke på sikkerhet, og 
bruken av den skal kreve minst mulig krefter.

Dersom ombordstigningsinnretningen drives med strøm, skal den ha en nødmekanisme som gjør at 
den kan betjenes manuelt ved strømbrudd. En slik mekanisme skal kunne betjenes på en måte som 
ikke innebærer fare, verken for personen som befinner seg på innretningen, eller for operatøren.

En atkomstrampe skal enten settes opp manuelt av personalet, uavhengig av om den lagres på  
perrongen eller om bord, eller betjenes halvautomatisk på mekanisk måte av personalet eller av 
passasjeren.

Rampens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm.

Rampene skal ha opphøyde kanter på begge sider for å hindre at hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. 
sklir av.

Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal 
ha nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen.

Når rampen brukes til ombordstigning eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke 
forskyver seg under av- eller påstigning.

Det skal finnes et sikkert oppbevaringsrom som sikrer at de fastgjorte rampene, herunder bærbare 
ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for 
passasjerene i tilfelle av en plutselig stopp.

Rampen skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %). Den høyeste verdien kan bety at passasjeren 
trenger hjelp.

Krav til delsystemet

Det skal finnes et sikkert oppbevaringsrom som sikrer at de fastgjorte rampene, herunder bærbare 
ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for 
passasjerene i tilfelle av en plutselig stopp.
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4.2.2.12.3.7. Særlige krav til halvautomatiske ramper

Krav	til	samtrafikkomponentene

En halvautomatisk rampe skal være utstyrt med en innretning som gjør at bevegelsen til det nevnte 
trinnet stanses dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person mens trinnet 
beveger seg.

En rampe skal ha en helling på høyst 10,2 grader (18 %). Den høyeste verdien kan bety at passasjeren 
trenger hjelp.

Krav til delsystemet

En betjeningsinnretning skal sikre at kjøretøyet ikke kan bevege seg når en halvautomatisk rampe 
ikke er fastgjort.

4.2.2.12.3.8. Særlige krav til overgangsplater

Krav	til	samtrafikkomponentene

En overgangsplate er en helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet, og som aktiveres når 
døren åpnes og lukkes. Den blir værende i horisontal stilling uten støtte på perrongen.

4.2.2.12.3.9. Særlige krav til ombordmonterte heiser

Krav	til	samtrafikkomponentene

En ombordmontert heis er en innretning som er integrert i kjøretøyets dør, og som skal klargjøres av 
togpersonalet. Systemet skal kunne utjevne den største høydeforskjellen mellom gulvet i kjøretøyet 
og perrongen der det brukes.

Dersom en ombordmontert heis benyttes, skal den oppfylle følgende krav:

Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, 
heve og fastgjøre heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å 
betjene heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk.

I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen 
til bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og fastgjøre den tomme heisen.

Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves 
og senkes, og hastigheten skal ikke overstige 300 mm per sekund når heisen klargjøres og fastgjøres 
(unntatt dersom heisen klargjøres og fastgjøres manuelt). Heisplattformens største horisontale og 
vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal være 0,3 g.

Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller 
av plattformen under bruk.

En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten 
som er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling.

Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med 
en barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres 
inn i eller ut av gangen.

Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på 
bakkenivå, skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører 
over den eller presser den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette.

Heisen skal være slik at rullestolen kan vende både inn mot toget og ut mot perrongen.

Et sikkert fastgjøringssystem skal være installert for å sikre at den fastgjorte heisen ikke er i veien for 
passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene.

Når heisen er fastgjort, skal døren ha en anvendbar bredde på minst 800 mm.

Krav til delsystemet

Heisen skal være slik at kjøretøyet ikke kan bevege seg når heisen ikke er fastgjort.
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4.2.3.  Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

Da det for tiden ikke finnes TSI-er for jernbanesystemet for konvensjonelle tog med hensyn til rullende 
materiell for persontrafikk og infrastruktur, er dette området fortsatt et åpent punkt.

Det finnes ikke noe grensesnitt mot delsystemet «styring, kontroll og signal».

Grensesnittene mot delsystemet «drift» er beskrevet i nr. 4.1.4 «Driftsregler».

4.2.4.  Driftsregler

Følgende driftsregler er ikke en del av vurderingen av delsystemet «rullende materiell».

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering dersom det oppstår farlige situasjoner, bare 
relevante tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til delsystemet «rullende materiell» er å 
lette evakueringen av alle, herunder bevegelseshemmede personer.

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for delsystemet 
«rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som omfattes av denne 
TSI-en:

— Allment

Jernbaneforetaket skal ha en skriftlig strategi for å sikre at alle kategorier av bevegelseshemmede 
har tilgang til det rullende materiellet for persontrafikk i hele driftstiden i samsvar med 
de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med strategien til 
infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren (se nr. 4.2.4) etter hva som er relevant. 
Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, 
framgangsmåter og tilfredsstillende opplæring. Strategien for det rullende materiellet skal 
omfatte, men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende situasjoner:

— Tilgang til og reservasjon av prioriterte seter

Det foreligger to mulige situasjoner i forbindelse med seter som er klassifisert som  
prioriterte seter: i) uten reservasjon og ii) med reservasjon (se nr. 4.2.2.2.1). I tilfelle i) retter 
driftsreglene seg mot andre passasjerer (ved bruk av egnet skilting), som oppfordres til å 
sikre at bevegelseshemmede av alle kategorier som har rett til det, får benytte slike seter, og 
at prioriterte seter som eventuelt er i bruk av andre, avgis til bevegelseshemmede. I tilfelle ii) 
skal driftsreglene gjennomføres av jernbaneforetaket for å sikre at billettreservasjonssystemet 
tar hensyn til bevegelseshemmede personer. Slike regler vil sikre at prioriterte seter i utgangs-
punktet kan reserveres bare av bevegelseshemmede personer fram til et fastsatt tidspunkt før 
avreise. Det skal også være mulig for en person med førerhund å reservere to seter — ett til  
den bevegelseshemmede personen og ett til hunden. Etter det fastsatte tidspunktet vil de  
prioriterte setene bli gjort tilgjengelig for alle passasjerer, herunder bevegelseshemmede 
 personer.

— Transport av førerhunder

Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at en bevegelseshemmet person med førerhund ikke 
skal betale ekstra.

— Tilgang til og reservasjon av rullestolplasser

De ovennevnte reglene for tilgang til og reservasjon av prioriterte seter skal også gjelde for 
rullestolplasser (se nr. 4.2.2.3), bortsett fra at rullestolbrukere er den eneste kategorien av 
bevegelseshemmede som har prioritet til disse plassene. Driftsreglene skal dessuten sikre at 
ledsagere (ikke-bevegelseshemmede personer) i) uten reservasjon eller ii) med reservasjon 
kan sitte ved siden av eller med ansiktet vendt mot rullestolplassen. Nedfellbare seter gjør at 
rullestolplasser kan omgjøres til vanlige seter.

— Tilgang til og reservasjon av universalsovekupeer

De ovennevnte reglene for reservasjon av prioriterte seter skal også gjelde for universalsovekupeer 
(se nr. 4.2.2.3). Driftsreglene skal imidlertid hindre at universalsovekupeer benyttes uten 
reservasjon (dvs. at forhåndsbestilling alltid skal være nødvendig).

— Alarm på rullestolplassen (alarmsystem for rullestolbrukere)

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt dersom 
nødalarmen på rullestolplassen aktiveres (se nr. 4.2.2.3).
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— Togpersonalets aktivering av utvendige dører

Det skal iverksettes driftsregler for togpersonalets aktivering av utvendige dører for å ivareta 
sikkerheten til alle passasjerer, herunder bevegelseshemmede personer (se nr. 4.2.2.4.1).

— Togpersonale — Alarmsystem på universaltoaletter

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt når en 
passasjer, herunder en bevegelseshemmet, aktiverer nødalarmen på universaltoalettet (se nr. 
4.2.2.6.3).

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle av en nødsituasjon

Det skal iverksettes driftsregler med hensyn til overføring av hørbare sikkerhetsinstrukser til 
passasjerene i tilfelle av en nødsituasjon (se nr. 4.2.2.8.1). Disse reglene skal omfatte instruksenes 
art og overføringen av dem.

— Visuell informasjon — Kontroll med reklame

Det skal iverksettes driftsregler for å unngå at reklame fører til at passasjerene avledes fra den 
visuelle informasjonen (se nr. 4.2.2.8.2). Disse reglene skal gjelde reklamens relative plassering, 
størrelse og belysning.

— Automatiske informasjonssystemer — Manuell korrigering av feilaktige eller villedende 
opplysninger

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet kan kontrollere og korrigere feilaktige 
automatiske opplysninger (se nr. 4.2.2.8).

— Regler for kunngjøring av endelig bestemmelsessted og neste stopp

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at neste stopp annonseres senest to minutter før toget 
stanser (se nr. 4.2.2.8).

— Språk som skal benyttes til kunngjøringer om bord i togene

Kunngjøringer om bord kan være innspilt på forhånd eller være direkte. I begge tilfeller skal 
det iverksettes driftsregler for å begrunne valg av språk, idet det når det gjelder talespråk, tas 
behørig hensyn til nasjonalitetsprofilen til de passasjerene som typisk reiser på strekningen(e) (se 
nr. 4.2.2.8).

— Alarmsystemer i sovekupeer

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet reagerer og opptrer korrekt når en 
passasjer, herunder en bevegelseshemmet, aktiverer nødalarmen i sovekupeen (se nr. 4.2.2.11).

— Regler for togsammensetning for å sikre at ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan 
brukes på perrongene

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen, slik at sikre 
driftsområder for ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan bestemmes på grunnlag av det 
stedet der toget stanser.

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler

Det skal iverksettes driftsregler for tog- og stasjonspersonalets betjening av 
ombordstigningshjelpemidlene. For manuelt betjente innretninger skal det finnes framgangs- 
måter som sikrer at det kreves minst mulig fysisk anstrengelse fra personalet. For elektriske 
innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer feilsikker drift i tilfelle strømbrudd. Det  
skal iverksettes en driftsregel for tog- eller stasjonspersonalets bruk av den bevegelige 
sikkerhetsbarrieren som rullestolheisene er utstyrt med.

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at tog- eller stasjonspersonalet på en sikker måte er i 
stand til å betjene ombordstigningsrampene med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking 
og fastgjøring.
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— Assistanse til rullestolbrukere

Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at rullestolbrukere kan trenge 
assistanse til å stige av eller på toget, samt at det tilbyr slik hjelp om nødvendig.

Bevegelseshemmede personer kan være nødt til å bestille slik assistanse på forhånd for å sikre at 
opplært personale er tilgjengelig.

— Perrong — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren skal sammen bestemme 
det området på perrongen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og skal demonstrere 
at det egner seg. Dette området skal være forenlig med de eksisterende perrongene der toget 
forventes å stanse.

En følge av ovenstående er at punktet der toget stanser, i noen tilfeller må justeres for at dette 
kravet skal oppfylles.

Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.1.2.19), 
slik at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 
driftsområder.

— Nødmetode for klargjøring av bevegelige trinn

Det skal iverksettes driftsregler for nødklargjøring eller nødfastgjøring av overgangsplaten i 
tilfelle av strømbrudd.

— Transport av barnevogner

Det skal iverksettes driftsregler for transport av barnevogner.

— Transport av bagasje

Det skal iverksettes driftsregler for transport av bagasje.

— Drift av kombinasjoner av rullende materiell der visse enheter oppfyller og visse enheter ikke 
oppfyller kravene i TSI‑en for bevegelseshemmede personer

Når et tog settes sammen av en blanding av rullende materiell der visse enheter oppfyller og visse 
enheter ikke oppfyller kravene, skal det innføres driftsmetoder for å sikre at toget har minst to 
rullestolplasser som oppfyller kravene i TSI-en for bevegelseshemmede personer. Dersom toget 
har tilgjengelige toaletter, skal det også sikres at rullestolbrukeren har tilgang til et universaltoalett.

For slike kombinasjoner av rullende materiell skal det være innført framgangsmåter for å sikre at 
visuell og hørbar strekningsinformasjon er tilgjengelig i alle kjøretøyer.

Det godtas at dynamiske informasjonssystemer og alarminnretninger på rullestolplasser/
universaltoaletter ikke er fullt funksjonsdyktige når de brukes i slike sammensetninger.

— Tog sammensatt av enkeltkjøretøyer som oppfyller kravene i TSI‑en for bevegelseshemmede 
personer

Når kjøretøyer som er vurdert enkeltvis i samsvar med nr. 6.2.7, settes inn i et tog, skal det være 
innført driftsmetoder for å sikre at hele toget oppfyller alle relevante krav i nr. 4.2 i denne TSI-en.

4.2.5. Vedlikeholdsregler

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende vedlikeholdsregler for 
delsystemet «rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1, som 
omfattes av denne TSI-en:

Dersom en innretning som er installert for bevegelseshemmede personer (herunder taktile skilt), går 
i stykker, skal jernbaneforetaket sikre at det er innført framgangsmåter for å reparere eller skifte ut 
innretningen innen seks arbeidsdager etter at hendelsen ble rapportert.
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4.2.6. Faglige kvalifikasjoner

De faglige kvalifikasjonene til personale som skal bruke og vedlikeholde delsystemet «rullende 
materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i 
nr. 4.2.4, som omfattes av denne TSI-en, er beskrevet nedenfor:

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og 
assistanse til passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet 
om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver kategori av 
bevegelseshemmede har.

Den faglige opplæringen av ingeniører og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av tog, skal 
omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige behovene som hver 
kategori av bevegelseshemmede har.

4.2.7. Helse- og sikkerhetsvilkår

For det personalet som skal bruke delsystemet «rullende materiell», stilles ingen særlige krav til helse- 
og sikkerhetsvilkår, verken innenfor denne TSI-ens virkeområde eller med hensyn til gjennomføringen 
av den.

4.2.8. Register for rullende materiell

Kravene til registeret for rullende materiell med hensyn til denne TSI-en, er som angitt nedenfor.

Registeret for rullende materiell skal inneholde følgende generelle opplysninger om hver type rullende 
materiell:

— en generell beskrivelse av typen rullende materiell (herunder største driftshastighet og antall faste 
seter),

— jernbaneforetaket som har ansvaret for driften av det rullende materiellet, og, dersom dette er en 
annen, eieren av det rullende materiellet),

— medlemsstaten som godkjenner det rullende materiellet i henhold til denne TSI-en,

— klassenummer og individuelle kjøretøynumre for det rullende materiellet,

— konstruktøren av det rullende materiellet,

— datoen da det rullende materiellet ble tatt i bruk for offentlig passasjertransport,

— de jernbanestrekningene som det rullende materiellet har tillatelse til å trafikkere,

— datoen for det rullende materiellets samsvarserklæring med hensyn til kravene i denne TSI-en,

— navnet på det meldte organet som utstedte samsvarserklæringen,

— togkonfigurasjonen(e) til det rullende materiellet når det brukes i samsvar med denne TSI-en.

I tillegg skal følgende egenskaper registreres og beskrives for hver enhet av rullende materiell med 
hensyn til de relevante numrene i denne TSI-en:

— antall prioriterte seter i samsvar med nr. 4.2.2.2,

— antall rullestolplasser i samsvar med nr. 4.2.2.3,

— antall toaletter i samsvar med nr. 4.2.2.6,

— antall soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, i samsvar med nr. 4.2.2.11, dersom slike 
finnes,

— kjøretøyets gulvhøyde samt plasseringen av alle trinn for av- og påstigning i samsvar med nr. 
4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 og 4.2.2.12.3,

— de perronghøydene (herunder eventuelle særtilfeller) som det rullende materiellet er konstruert 
for å være forenlig med, i samsvar med nr. 4.2.2.12.1,
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— beskrivelse av eventuelle integrerte ombordstigningshjelpemidler i samsvar med nr. 4.2.2.12.4,

— beskrivelse av eventuelle bærbare ombordstigningshjelpemidler som alltid skal finnes om bord på 
rullende materiell i samsvar med nr. 4.2.2.12.4.

Dersom nasjonale regler er anvendt for å oppnå samsvar med denne TSI-en, skal de relevante reglene 
og numrene angis i tilknytning til hver relevant post i registeret.

Dersom registreringsmedlemsstaten endres, skal innholdet i registeret over rullende materiell for det 
rullende materiellet som gjelder denne TSI-en, overføres fra den opprinnelige registreringsstaten til 
den nye registreringsstaten.

Opplysningene i registeret over rullende materiell kreves av:

— medlemsstaten for å kunne bekrefte at det rullende materiellet oppfyller kravene i denne TSI-en,

— infrastrukturforvaltningen for å kunne bekrefte at det rullende materiellet er forenlig med den 
infrastrukturen der den er ment å skulle trafikkere,

— jernbaneforetaket for å kunne bekrefte at det rullende materiellet er egnet for de kravene foretaket 
stiller.

4.3. Definisjoner av termer brukt i denne TSI-en

Betjening	med	håndflaten

Betjening med håndflaten betyr at innretningen i bruksstilling skal kunne betjenes med håndflaten 
eller en hvilken som helst del av hånden uten å strekke ut fingrene. Årsaken til dette kravet er at 
passasjerer med leddsmerter, som f.eks. leddbetennelse, kan være ute av stand til å utøve en kraft med 
fingertuppen (og sannsynligvis opplever ubehag eller smerte om de prøver). Mange vil ikke være i 
stand til å strekke ut fingrene for å gjøre dette.

Kontrast

Når to tilstøtende flater påføres farge for å oppnå tilstrekkelig kontrast, bestemmes kontrasten mellom 
fargene av lysrefleksjonsgraden og fargetonen og av hver farges kromatiske verdi.

I denne TSI-en vurderes «kontrast» i henhold til lysrefleksjonsgraden for spredt lys, men kontrasten 
kan økes ved hjelp av variasjoner i fargetone og fargemetning.

Med «kontrast basert på lysrefleksjonsgraden for spredt lys» menes kontrasten mellom overflater 
beskrevet i følgende formel:

K = 
(L0-Lh)

(L0+Lh)

K = kontrast

L0 = gjenstandens lysrefleksjonsgrad for spredt lys.

Lh = bakgrunnens eller den tilstøtende overflatens lysrefleksjonsgrad for spredt lys.

Når kontrast angis i denne TSI-en, skal K ha en verdi på minst 0,3.

L (lystettheten) er lysstyrken til det spredte lyset reflektert i en gitt retning fra et element på overflaten, 
delt på elementets areal projisert i samme retning.

En kontrast kan ikke være basert på en kombinasjon av rødt og grønt.

Målingen av lysrefleksjonsgraden for spredt lys skal utføres i samsvar med europeiske eller nasjonale 
standarder.

Kontrastnivået i fargetonen bestemmes av de to fargenes nærhet i fargespekteret, slik at farger som 
ligger tett inntil hverandre i spekteret, vil gi dårligere kontrast enn farger som ligger lenger fra 
hverandre.

En gitt fargedefinisjons intensitet og metningsgrad beskrives av dens fargemetningsverdi. Jo kraftigere 
metning en farge har, jo mer intens vil den være.
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Første trinn

Med «første trinn» menes det første trinnet i et kjøretøy som en passasjer skal bruke når vedkommende 
skal stige om bord i et tog. Dette vil vanligvis være det trinnet som befinner seg nærmest perrongkanten. 
Trinnet kan være fast eller bevegelig.

Sklisikker

Med «sklisikker» menes at enhver overflate som benyttes, skal ha tilstrekkelig ruhet eller være 
spesialbehandlet på annen måte, slik at friksjonen mellom overflaten og en persons sko eller rullestol, 
rullator e.l. er tilfredsstillende under både våte og tørre forhold.

Merk at det ikke finnes noe entydig eller allment akseptert system for å fastsette friksjonskoeffisienten 
når gulvoverflaters sklisikkerhet skal bestemmes.

For rullende materiell er det derfor tilstrekkelig å vise at den statiske friksjonskoeffisienten mellom en 
nærmere angitt «sklisikker» overflate og en sko med gummisåle, målt ved hjelp av en nasjonalt eller 
internasjonalt anerkjent prøvingsmetode, har en minsteverdi på 0,35, selv når overflaten er fuktet med 
rent vann. Gummitypen som brukes under prøvingen, skal oppgis sammen med prøvingsresultatene 
og skal være representativ for de materialtypene som brukes til å produsere sko som selges til daglig 
bruk i medlemsstatene i Den europeiske union.

For delsystemet «infrastruktur» gjelder nasjonale regler for likt utformede overflater i bygninger.

«Taktile skilter» og «taktile betjeningspaneler»

«Taktile skilter» og «taktile betjeningspanelerer» er skilter eller betjeningspanelerer, herunder hevede 
piktogrammer, hevede tegn eller punktskrift. Taktile piktogrammer og tegn skal være forhøyet med 
minst 0,5 mm over overflaten, de skal ikke være gravert, og de skal ha kvadratiske kanter (dvs. ikke 
avrundede eller skarpe).

Avstanden mellom pregede piktogrammer eller tegn skal være slik at det er mulig å føle begge sider av 
bokstaven, tallet eller symbolet med fingeren ved hjelp av én enkelt bevegelse.

Tegnene skal være minst 15 mm høye.

Ved bruk av punktskrift skal den nasjonale standarden for punktskrift anvendes. Punktene i 
punktskriften skal være kuppelformede. Skriftstørrelse I skal brukes til enkeltord, og i tillegg skal en 
posisjonsindikator benyttes.

Stasjonsforvalter

Stasjonsforvalteren er den enheten som er ansvarlig for den daglige ledelsen av en stasjon. Denne 
funksjonen kan også utføres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller av en tredjemann.

Sikkerhetsopplysninger

Sikkerhetsopplysninger er opplysninger som skal gis til passasjerene slik at de på forhånd vet hvordan 
de skal oppføre seg i en nødsituasjon.

Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser er instrukser som skal gis til passasjerene når en nødsituasjon oppstår, slik at de 
forstår hva de skal gjøre.

Fri passasje

En fri passasje er et område som gjør det mulig å bevege seg hinderfritt inne i et kjøretøy til de 
områdene som er beskrevet i kapittel 4.

Gangbro

En gangbro er en innretning som gjør det mulig for passasjerene å bevege seg fra ett kjøretøy i toget 
til det neste.

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1. Definisjon

I henhold til artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er 
samtrafikkomponenter «enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller 
fullstendig enhet som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til det 
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transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet 
«komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som programvare».

5.2. Nyskapende løsninger

Som nevnt i nr. 4 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 
vurderingsmetoder. Disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene skal utvikles i henhold til den 
prosessen som er beskrevet i nr. 6.1.3.

5.3. Liste over komponenter

Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2001/16/EF, endret ved 
direktiv 2004/50/EF, og er oppført nedenfor.

5.3.1.  Infrastruktur

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «infrastruktur»:

Utstyr for visuell informasjon til passasjerer

Ombordstigningshjelpemidler

Trykknapper

Stellebord for spedbarn

Taktile skilter

Billettautomater

5.3.2.  Rullende materiell

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «rullende materiell»:

Moduler for standardtoaletter og universaltoaletter

Utstyr for informasjon til passasjerer (hørbar og visuell)

Alarmenheter for passasjerer

Ombordstigningshjelpemidler

Trykknapper

Stellebord for spedbarn

Visuelle og taktile skilter

5.4. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner

5.4.1.  Infrastruktur

Egenskapene som skal oppfylles, er beskrevet i de relevante numrene under nr. 4.1 angitt nedenfor.

Utsyr for visuell informasjon til passasjerer (4.1.2.11.2 og vedlegg N)

Ombordstigningsinnretninger (4.1.2.21.2)

Taktile trykknapper (4.1.2.4)
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Stellebord for spedbarn (4.1.2.7.2)

Taktile skilter (4.1.2.11)

Billettautomater (4.1.2.9.2)

5.4.2.  Rullende materiell

Egenskapene som skal oppfylles, er beskrevet i de relevante numrene under nr. 4.2 angitt nedenfor.

Toalettmoduler (4.2.2.6)

Utsyr for visuell informasjon til passasjerer (4.2.2.8.3 og vedlegg N)

Alarmenheter for passasjerer

Alarmenhetene skal kunne betjenes med en persons håndflate, og kraften som kreves for å betjene 
dem, skal ikke overstige 30 N.

Ombordstigningsinnretninger (4.2.2.12.3)

Trykknapper:

Trykknapper skal kunne betjenes med en kraft på høyst 15 newton

Stellebord for spedbarn (4.2.2.6.3.2)

Visuelle og taktile skilter (4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 og vedlegg N)

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET

6.1. Samtrafikkomponenter

6.1.1. Samsvarsvurdering (allment)

En EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 
og vedlegg IV kapittel 3 til direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal utarbeides av 
produsenten eller av dennes representant etablert i Fellesskapet, før en samtrafikkomponent bringes 
i omsetning.

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med følgende moduler 
(modulene er beskrevet i vedlegg F til denne TSI-en):

Moduler	for	samtrafikkomponenter:

Modul A: Intern produksjonskontroll for prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasen

Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering for prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasen

Modul B: Typeprøving for prosjekterings- og utviklingsfasen

Modul C: Typesamsvar for produksjonsfasen

Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen for produksjonsfasen

Modul F: Produktverifisering for produksjonsfasen

Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem for prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasen

Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll for prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasen

Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)
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Dersom den aktuelle modulen krever deltakelse fra et meldt organ, gjelder følgende bestemmelser:

— Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av produsenten 
eller dennes representant etablert i Fellesskapet, og et meldt organ i samsvar med kravene i denne 
TSI-en.

— For hver samtrafikkomponent skal det meldte organet som produsenten velger ut, ha godkjenning 
til enten å:

vurdere samtrafikkomponentene i delsystemet «rullende materiell» og/eller vurdere 
samtrafikkomponentene i delsystemet «infrastruktur».

6.1.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler)

Samsvarsvurderingen skal omfatte de fasene og de egenskapene som er angitt med «X» i tabell D1 i 
vedlegg D til denne TSI-en. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal velge 
én av modulene eller modulkombinasjonene angitt i tabell 16 nedenfor, avhengig av den aktuelle 
komponenten.

Tabell 16

Framgangsmåter for vurdering

Nr. Komponenter som skal 
vurderes

Modul 
A

Modul 
A1(*)

Modul 
B + C

Modul 
B + D

Modul 
B + F

Modul 
H1(*)

Modul 
H2

4.1.2.11.2  
og  
4.1.2.12.2

Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X X X

4.1.2.21.2 Ombordstignings-
innretninger

X X X X X

4.1.2.4 Taktile trykknapper X X X

4.1.2.7.2 Stellebord for spedbarn X X X

4.1.2.11 Taktile skilter X X X

4.1.2.9.2 Billettautomater X X X

4.2.2.6 Toalettmoduler X X X X X

4.2.2.8 Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X X X

4.2.2.3,  
4.2.2.6  
og 4.2.2.11

Alarmenheter for 
passasjerer

X X X

4.2.2.12.3 Ombordstignings-
innretninger

X X X X X

4.2.2.4 Trykknapper X X X

4.2.2.6.3.2 Stellebord for spedbarn X X X

4.2.2.8.1,  
4.2.2.8.2  
og vedlegg 
N

Visuelle og taktile 
skilter

X X X

(*) Modul A1 og H1 tillates for eksisterende løsninger bare på de vilkår som er angitt i nr. 6.1.3.

6.1.3.  Nyskapende løsninger

Dersom en nyskapende løsning foreslås for en samtrafikkomponent som definert i nr. 5.2, skal 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet, påvise hvordan den avviker fra det aktuelle 
nummeret i TSI-en, og underrette Det europeiske jernbanebyrå (ERA) om avvikene. Det europeiske 
jernbanebyrå skal fullføre de relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene 
for komponentene og utarbeide vurderingsmetodene.

De relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene og de tilhørende 
vurderingsmetodene skal innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen.
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Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/
EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er det tillatt å bruke den nyskapende løsningen før den er blitt 
innarbeidet i TSI-en.

6.1.4. Vurdering av bruksegnethet 

Vurdering av bruksegnethet i henhold til framgangsmåten for typevalidering gjennom driftserfaring 
(modul V) som angitt i vedlegg F til denne TSI-en, kreves for følgende samtrafikkomponenter:

Ingen

6.2. Delsystemer

6.2.1. Samsvarsvurdering (allment)

Oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i Fellesskapet (søker), skal i samsvar med vedlegg 
VI til direktiv 96/48/EF levere en søknad til et meldt organ etter eget valg om samsvarsvurdering av 
delsystemene «rullende materiell» eller «infrastruktur».

Hvorvidt produsenten skal søke om samsvarsvurdering av rullende materiell, er fortsatt et åpent punkt 
(se DV11 spørsmål 3).

Dette organet skal ha blitt meldt for å vurdere delsystemene «rullende materiell» eller «infrastruktur».

EF-verifiseringserklæringen i samsvar med artikkel 18 nr. 1 og vedlegg VI til direktiv 2001/16/EF, 
endret ved direktiv 2004/50/EF, skal utarbeides av søkeren.

Denne EF-verifiseringserklæringen er nødvendig for å få tillatelse til å ta delsystemet i bruk.

Samsvarsvurderingen av et delsystem skal utføres i samsvar med én av følgende moduler, eller en 
kombinasjon av dem, i henhold til nr. 6.2.2 og vedlegg E til denne TSI-en (modulene er beskrevet i 
vedlegg F til denne TSI-en):

Moduler	for	EF-verifisering	av	delsystemer

Modul SB: Typeprøving for prosjekterings- og utviklingsfasen 

Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen for produksjonsfasen

Modul SF: Produktverifisering for produksjonsfasen

Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll for prosjekterings-, utviklings- 
og produksjonsfasen

Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av søkeren og et meldt 
organ i samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med reglene angitt i avsnitt 7 i denne TSI-
en.

6.2.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler)

Søkeren skal velge én av modulene eller modulkombinasjonene angitt tabell 17.

Tabell 17

Framgangsmåter for vurdering

Delsystem som skal vurderes Modul 
SB + SD

Modul 
SB + SF Modul SG Modul SH2

Delsystemet «rullende materiell» X X X

Delsystemet «infrastruktur» X X X

Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de aktuelle fasene, er angitt i vedlegg E til denne 
TSI-en (tabell E.1 for delsystemet «infrastruktur» og tabell E.2 for delsystemet «rullende materiell»). 
Søkeren skal bekrefte at hvert produserte delsystem er i samsvar med typen.
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De egenskapene for samtrafikkomponenter som er angitt i vedlegg D tabell D1, er også oppført i 
vedlegg E tabell E.1 eller E.2. Vurderingen av disse egenskapene omfattes av EF-samsvarserklæringen 
for samtrafikkomponenten.

Vurderingen av delsystemet for vedlikehold er beskrevet i nr. 6.2.5.

6.2.3. Nyskapende løsninger

Dersom et delsystem omfatter en nyskapende løsning som definert i nr. 4.1.1 eller 4.2.1, skal 
produsenten eller oppdragsgiveren påvise hvordan den avviker fra det aktuelle nummeret i TSI-en, 
og underrette Det europeiske jernbanebyrå (ERA) om avvikene. ERA skal fastsette de relevante 
funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene for denne løsningen og utarbeide 
vurderingsmetodene.

De relevante funksjonelle spesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene og vurderingsmetodene 
skal innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen.

Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2001/16/
EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, er det tillatt å bruke den nyskapende løsningen før den er blitt 
innarbeidet i TSI-en.

6.2.4. Vurdering av vedlikehold

I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal det meldte 
organet sette sammen den tekniske dokumentasjonen, som inneholder vedlikeholdsplanen. Dette betyr 
særlig at det meldte organet skal kontrollere

— at det foreligger en vedlikeholdsplan,

— at vedlikeholdsplanen for rullende materiell inneholder elementene angitt i nr. 4.2.10.2 i TSI-en 
for rullende materiell for høyhastighetstog (HS RST TSI),

men det har ikke plikt til å kontrollere at innholdet i vedlikeholdsplanen er gyldig.

Hver berørte medlemsstat har ansvaret for samsvarsvurderingen av vedlikeholdet.

I vedlegg F avsnitt F.4 (som er et åpent punkt) beskrives den framgangsmåten som hver medlemsstat 
benytter for å fastslå at vedlikeholdet er i samsvar med bestemmelsene i denne TSI-en, og sikrer at de 
grunnleggende parametrene og de grunnleggende kravene overholdes i hele virkeområdets levetid.

6.2.5. Vurdering av driftsregler

I nr. 6.2.1 i TSI-en for drift av jernbanesystemer for konvensjonelle tog fastslås det at ingen av 
elementene i den nevnte TSI-en krever separat vurdering av et meldt organ.

I denne TSI-en for bevegelseshemmede personer skal det meldte organet ikke verifisere noen 
driftsregler, selv om disse er oppført i nr. 4.1.4 eller 4.2.4.

6.2.6.  Vurdering av enkeltkjøretøyer

Når det rullende materiellet leveres som enkeltkjøretøyer og ikke som faste sammensetninger, skal 
disse kjøretøyene vurderes i henhold til de relevante numrene i denne TSI-en, idet det godtas at ikke 
alle slike kjøretøyer har rullestolplasser, rullestoltilpassede innretninger eller et universaltoalett.

Det skal imidlertid godtgjøres at alle kravene i TSI-en for bevegelseshemmede personer kan oppfylles 
når kjøretøyet settes sammen med andre forenlige kjøretøyer til et fullstendig togsett.
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6.3. Samtrafikkomponenter uten EF-erklæring

6.3.1.  Allment 

I et begrenset tidsrom, kalt «overgangsperioden», kan samtrafikkomponenter uten EF-
samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet unntaksvis anvendes i delsystemene, forutsatt 
at bestemmelsene beskrevet i dette nummer, er overholdt.

6.3.2.  Overgangsperiode

Overgangsperioden skal starte når denne TSI-en trer i kraft, og vare i seks år.

Når overgangsperioden er slutt, og med de unntakene som tillates i henhold til nr. 6.3.3.3 nedenfor, skal 
samtrafikkomponenter omfattes av den nødvendige EF-samsvarserklæringen og/eller EF-erklæringen 
om bruksegnethet før de anvendes i delsystemet.

6.3.3.  Sertifisering av delsystemer som inneholder ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter i overgangsperioden 

6.3.3.1. Vilkår

I overgangsperioden har et meldt organ tillatelse til å utstede et samsvarssertifikat for et delsystem, 
selv om noen av samtrafikkomponentene i delsystemet ikke er omfattet av de relevante EF-
samsvarserklæringene og/eller EF-erklæringene om bruksegnethet i henhold til denne TSI-en, dersom 
følgende tre kriterier er oppfylt:

— det meldte organet har kontrollert at delsystemet oppfyller kravene definert i kapittel 4 i denne 
TSI-en, og

— det meldte organet bekrefter, etter å ha gjennomført ytterligere vurderinger, at 
samtrafikkomponentenes samsvar og/eller bruksegnethet oppfyller kravene i kapittel 5, og

— de samtrafikkomponentene som ikke er omfattet av den relevante EF-samsvarserklæringen og/
eller EF-erklæringen om bruksegnethet, skal ha vært brukt i et delsystem som allerede er tatt i 
bruk i minst én av medlemsstatene, før denne TSI-en trer i kraft.

Det skal ikke utarbeides EF-samsvarserklæringer og/eller EF-erklæringer om bruksegnethet for 
samtrafikkomponenter som vurderes på denne måten.

6.3.3.2. Underretning

— Av samsvarssertifikatet skal det klart framgå hvilke samtrafikkomponenter det meldte organet har 
vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet.

— EF-verifiseringserklæringen for delsystemet skal inneholde:

— hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som en del av delsystemet,

— en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som 
er verifisert som en del av delsystemet.

— For de nevnte samtrafikkomponentene, årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-
samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring om bruksegnethet før komponenten(e) ble brukt i 
delsystemet.

6.3.3.3. Livssyklus

Produksjonen og/eller opprustingen/fornyelsen av det aktuelle delsystemet skal være avsluttet før 
utløpet av overgangsperioden på seks år. Med hensyn til delsystemets livssyklus gjelder følgende:

— I overgangsperioden og

— under ansvar av det organet som har utstedt EF-verifiseringserklæringen om delsystemet, 

kan de samtrafikkomponentene som ikke har EF-samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring om 
bruksegnethet, og som er av samme type og bygd av samme produsent, brukes til vedlikeholdsrelaterte 
utskiftinger og som reservedeler for delsystemet.
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Etter utløpet av overgangsperioden og

— inntil delsystemet er opprustet, fornyet eller skiftet ut, og

— under ansvar av det organet som har utstedt EF-verifiseringserklæringen om delsystemet,

kan de samtrafikkomponentene som ikke har EF-samsvarserklæring og/eller en EF-erklæring 
om bruksegnethet, og som er av samme type og bygd av samme produsent, fortsatt brukes til 
vedlikeholdsrelaterte utskiftinger.

6.3.4. Overvåkingsordninger

I overgangsperioden skal medlemsstatene

— overvåke antall og type samtrafikkomponenter som bringes i omsetning på deres territorium,

— når et delsystem framlegges for godkjenning, sikre at årsakene til at produsenten ikke har 
sertifisert samtrafikkomponenten, identifiseres,

— meddele Kommisjonen og de andre medlemsstatene nærmere opplysninger om den ikke-
sertifiserte samtrafikkomponenten og årsakene til at den ikke er sertifisert.

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

I dette kapittelet angis strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere 
de trinnene som skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige 
situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. Dette kapittelet er basert på behovet for 
å samordne gjennomføringen av TSI-en, hovedsakelig av tekniske og driftsmessige årsaker, men 
det tas også behørig hensyn til nytte- og kostnadsanalysen i samsvar med direktivets relevante 
bestemmelser. Det skal i tillegg tas hensyn til at gjennomføring av en TSI av og til må samordnes med 
gjennomføringen av andre TSI-er.

Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for 
konvensjonelle tog og høyhastighetstog mot fullstendig samtrafikkevne.

For å støtte denne utviklingen kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet 
med andre TSI-er.

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på ny infrastruktur/nytt rullende materiell

7.1.1.  Infrastruktur

Infrastrukturaspektene i kapittel 2-6 i denne TSI-en og eventuelle særlige bestemmelser nedenfor, 
gjelder fullt ut for den nye infrastrukturen som tas i bruk.

Dette nummer i denne TSI-en får ikke anvendelse på ny infrastruktur som er omfattet av en kontrakt 
som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.

Den infrastrukturforvaltningen, det jernbaneforetaket eller den stasjonsforvalteren som har ansvaret 
for en jernbanestasjon, skal organisere samråd med de enhetene som er ansvarlige for forvaltningen 
av tilstøtende områder, i forbindelse med all nybygging på stasjonen eller tilstøtende områder, slik at 
kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på stasjonen, men også når det gjelder tilgang til 
stasjonen.

7.1.2. Rullende materiell

7.1.2.1. Allment

Aspektene for rullende materiell i kapittel 2-6 i denne TSI-en og eventuelle særlige bestemmelser 
nedenfor, gjelder fullt ut for det nye rullende materiellet som tas i bruk.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på nytt rullende materiell som er omfattet av en kontrakt som 
allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.
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7.1.2.2. Nybygd rullende materiell med ny konstruksjon

7.1.2.2.1.  Definisjoner

I nr. 7.1.1 og nr. 7.1.2.1 menes med:

— «fase A» det tidsrommet som starter når et meldt organ utpekes og får en beskrivelse av det 
rullende materiellet som skal utvikles, bygges eller anskaffes,

— «fase B» det tidsrommet som starter når et meldt organ utsteder et EF-verifiseringssertifikat for 
typeprøving eller designkontroll, og slutter når EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving eller 
designkontroll ikke lenger er gyldig.

7.1.2.2.2. Allment

— EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving eller designkontroll for delsystemet og/eller

— samsvars- og/eller bruksegnethetssertifikatet for typeprøving eller designkontroll til bruk for 
samtrafikkomponenter

kan søkes om av alle søkere som definert i henholdsvis nr. 6.2.1 og 6.1.1.

Søkeren skal underrette det meldte organet som velges i samsvar med kapittel 6 i denne TSI-en, om sine 
planer med hensyn til utvikling og vurdering av nytt rullende materiell og/eller ny samtrafikkomponent. 
Søkeren skal sammen med denne underretningen gi en beskrivelse av det rullende materiellet eller den 
samtrafikkomponenten som den planlegger å bygge eller anskaffe.

7.1.2.2.3.  Fase A

Etter datoen for utpeking av det meldte organet, skal sertifiseringsgrunnlaget for det angitte rullende 
materiellet i henhold til den TSI-en som var gjeldende på utpekingsdatoen, fastsettes for et fase 
A-tidsrom på sju år, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, endret ved direktiv 
2004/50/EF.

Når en revidert versjon, herunder denne versjonen, av TSI-en trer i kraft i fase A-tidsrommet, er det 
tillatt å bruke hele eller utvalgte deler av den reviderte versjonen dersom både søkeren og det meldte 
organet er enige om dette. Disse ordningene skal dokumenteres.

Etter en positiv vurdering skal det meldte organet utstede EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving 
eller designkontroll for delsystemet eller samsvars- og/eller bruksegnethetssertifikatet for typeprøving 
eller designkontroll til bruk for samtrafikkomponenten.

7.1.2.2.4. Fase B

a) Krav til delsystemet

Dette sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for delsystemet er gyldig i et fase B-tidsrom på 
sju år, selv om en ny TSI trer i kraft, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, endret 
ved direktiv 2004/50/EF. I dette tidsrommet kan rullende materiell av samme type bringes i omsetning 
uten en ny typevurdering.

Før utløpet av fase B-tidsrommet på sju år, skal det rullende materiellet vurderes i henhold til den 
gjeldende TSI-en på det aktuelle tidspunktet med hensyn til de kravene som er endret eller er nye 
sammenlignet med sertifiseringsgrunnlaget.

— Dersom det anmodes om et unntak og dette innvilges, skal det eksisterende EF-
verifiseringssertifikatet for typeprøving eller designkontroll være gyldig i et ytterligere fase 
B-tidsrom på tre år. Før utløpet av dette tidsrommet på tre år, kan den samme vurderings- og 
søkeprosessen med sikte på unntak gjennomføres på nytt.

— Dersom delsystemets konstruksjon oppfyller kravene, skal EF-verifiseringssertifikatet for 
typeprøving eller designkontroll være gyldig i et nytt fase B-tidsrom på sju år.

Dersom ingen ny TSI trer i kraft før utløpet av fase B-tidsrommet, kreves ingen vurdering av det 
rullende materiellet, og den relevante sertifiseringen skal fortsatt være gyldig i et nytt fase B-tidsrom 
på sju år.
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b) Krav	til	samtrafikkomponentene

Sertifikatet for typeprøving eller designkontroll eller for bruksegnethet er gyldig i et fase B-tidsrom 
på fem år, selv om en ny TSI trer i kraft, unntatt ved anvendelse av artikkel 19 i direktiv 96/48/EF, 
endret ved direktiv 2004/50/EF. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type tas i bruk 
uten vurdering.

Før utløpet av fase B-tidsrommet på sju år, skal komponenten vurderes i henhold til den gjeldende 
TSI-en på det aktuelle tidspunktet med hensyn til de kravene som er endret eller er nye sammenlignet 
med sertifiseringsgrunnlaget.

7.1.2.3. Rullende materiell med eksisterende konstruksjon

Rullende materiell med en konstruksjon som ikke er sertifisert i samsvar med TSI-ene, skal oppfylle 
vilkårene beskrevet i nr. 7.5.2.

7.1.2.4.  Overgangsperiode

Medlemsstatene kan la være å anvende TSI-en i en overgangsperiode som varer til 1. januar 2010. 
Denne tillatelsen er begrenset til følgende tilfeller:

— kontrakter som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-
en trer i kraft, og opsjoner i disse kontraktene om å kjøpe flere kjøretøyer, eller

— kontrakter, om kjøp av nytt rullende materiell med eksisterende konstruksjon, som er undertegnet 
i denne overgangsperioden.

7.2. Revisjon av TSI-en

I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal byrået 
ha ansvar for å forberede gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og for å framlegge relevante 
anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21 i dette direktiv, for å sikre at det tas hensyn til den 
tekniske utviklingen og nye samfunnsmessige krav. Dessuten kan en gradvis vedtakelse og revisjon 
av andre TSI-er også få betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer til denne TSI-en skal 
gjennomgås nøye, og ajourførte TSI-er vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.

Byrået skal underrettes om alle nyskapende løsninger som vurderes, for å kunne bestemme hvorvidt 
de skal tas med i TSI-en senere.

7.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell

Med hensyn til eksisterende infrastruktur og rullende materiell får denne TSI-en anvendelse på 
komponenter som er fornyet eller opprustet i samsvar med vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 14 
nr. 3.

7.3.1. Infrastruktur

Eksisterende infrastruktur er infrastruktur som er i bruk når denne TSI-en trer i kraft.

TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur før den er fornyet eller opprustet.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på infrastruktur som fornyes eller opprustes i henhold til en kontrakt 
som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i kraft.

Den infrastrukturforvaltningen, det jernbaneforetaket eller den stasjonsforvalteren som har ansvaret 
for en jernbanestasjon, skal organisere samråd med de enhetene som er ansvarlige for forvaltningen 
av tilstøtende områder, i forbindelse med opprusting eller fornyelse av stasjonen eller tilstøtende 
områder, slik at kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på stasjonen, men også når det 
gjelder tilgang til stasjonen.

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand 
på 50 km på den samme strekningen, kreves det ikke at eksisterende stasjoner som er fornyet eller 
opprustet og har en gjennomsnittlig daglig passasjerstrøm på høyst 1 000 passasjerer, samlet for 
ankomst og avgang per år, har heiser eller ramper som ellers hadde vært nødvendige for fullt ut å 
oppfylle kravet i dette nummer. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av stasjoner legges til rette 
for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle kategorier 
av bevegelseshemmede.
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7.3.1.1. Allment

Dersom enheter fornyes eller opprustes, skal de oppfylle kravene i denne TSI-en, med følgende unntak:

Dersom opprusting eller fornyelse av infrastrukturen gjelder aspekter av infrastrukturen som er 
underlagt bestemmelsene i denne TSI-en for bevegelseshemmede personer, skal infrastrukturen 
vurderes i samsvar med det aktuelle kravet i denne TSI-en, med forbehold for følgende vilkår:

Det er ikke obligatorisk å oppnå samsvar med denne TSI-en dersom arbeidet som må gjøres for å 
oppnå samsvar, krever konstruksjonsmessige endringer i bærende elementer.

Det kreves ikke at systemer og komponenter som ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller 
fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på tidspunktet for gjennomføringen av et slikt 
program.

Dersom infrastrukturen vurderes på nytt i forhold til andre TSI-er som et resultat av fornyelse 
eller opprusting, skal det bare kreves ny vurdering i forhold til denne TSI-en for de systemene og 
komponentene som direkte påvirkes av arbeidene.

Det skilles mellom to typer infrastrukturblokker:

— Stasjonsbygninger (herunder parkeringsplasser, toaletter, salgskontorer osv.)

— Perronger

Når en fullstendig blokk opprustes eller fornyes, skal den ha en hinderfri atkomstvei (der dette er 
aktuelt) med forbindelse til de andre blokkene når disse opprustes eller fornyes.

Normalt vedlikehold av infrastrukturenhetene skal ikke innebære noen ny vurdering i henhold til 
denne TSI-en.

7.3.1.2. Hinderfrie atkomstveier — Allment (4.1.2.4.1)

Kravene til bredde og/eller fri høyde på gangbroer og underganger er ikke obligatoriske for eksisterende 
gangbroer og underganger.

7.3.1.3. Geometri for gangbroer, trapper og underganger (4.1.2.14 og 4.1.2.15)

Kravene til bredde og/eller fri høyde på gangbroer, trapper og underganger er ikke obligatoriske for 
eksisterende gangbroer, trapper og underganger.

7.3.1.4. Ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau (4.1.2.17)

Oppfyllelse av kravene til ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau er ikke obligatorisk for 
eksisterende ramper, rulletrapper, heiser og rullefortau.

7.3.1.5. Perrongbredde og perrongkant (4.1.2.19)

Oppfyllelse av kravene til minstebredde på perrongen er ikke obligatorisk for eksisterende stasjoner 
dersom den manglende oppfyllelsen skyldes visse hindre på perrongen (f.eks. bærende søyler, 
trappehus, heiser osv.) som trolig ikke kan flyttes.

7.3.1.6. Perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant (4.1.2.18)

Kravene til perronghøyde og avstand mellom spormidte og perrongkant er ikke obligatoriske for 
fornyede perronger, men de er fortsatt obligatoriske for opprustede perronger.

7.3.1.7. Historiske bygninger

Dersom en eksisterende stasjon, eller en del av den, er en anerkjent historisk bygning som er vernet av 
nasjonal lovgivning, skal infrastrukturoperatøren etterstrebe å gjennomføre innholdet i denne TSI-en. 
Dersom det imidlertid kan godtgjøres at gjennomføring av TSI-en vil innebære brudd på den nasjonale 
lovgivningen for vern av bygningen, er de relevante kravene i denne TSI-en ikke obligatoriske.
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7.3.2.  Rullende materiell

Eksisterende rullende materiell er rullende materiell som er tatt i bruk, eller som er omfattet av en 
kontrakt som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer 
i kraft.

Denne TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende rullende materiell så lenge det ikke er fornyet eller 
opprustet.

Dette nummer i TSI-en får ikke anvendelse på rullende materiell som fornyes eller opprustes i henhold 
til en kontrakt som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en 
trer i kraft.

7.3.2.1. Allment

Dersom opprusting eller fornyelse av det rullende materiellet gjelder aspekter av det rullende 
materiellet som er underlagt bestemmelsene i denne TSI-en for bevegelseshemmede personer, skal 
det rullende materiellet vurderes i samsvar med det aktuelle kravet i denne TSI-en, med forbehold for 
følgende vilkår:

Det kreves ikke at systemer og komponenter som ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller 
fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på tidspunktet for gjennomføringen av et slikt 
program.

Dersom et kjøretøy vurderes på nytt i forhold til andre TSI-er som et resultat av fornyelse eller 
opprusting, skal det bare kreves ny vurdering i forhold til denne TSI-en for de systemene og 
komponentene som direkte påvirkes av arbeidene.

Oppfyllelse av kravene i denne TSI-en er ikke obligatorisk dersom det arbeidet som må gjøres for 
å oppnå samsvar, krever konstruksjonsmessige endringer av dører (innvendige eller utvendige), 
underrammer, kollisjonsvern, vognkasser, overstyring av nødbrems eller eventuelt annet arbeid som 
vil kreve ny vurdering av kjøretøyets konstruksjonsmessige integritet i samsvar med EN 12663:juli 
2001 og/eller andre TSI-er.

7.3.2.2. Seter

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1 med hensyn til gripehåndtak på seteryggene er obligatorisk bare 
dersom alle setekonstruksjonene i hele kjøretøyet er fornyet eller opprustet.

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.2 med hensyn til prioriterte seter er obligatorisk bare dersom 
seteoppstillingen i hele toget endres, og dette kan oppnås uten å redusere togets eksisterende kapasitet. 
I sistnevnte tilfelle skal det være montert det største mulige antall prioriterte seter, samtidig som den 
eksisterende kapasiteten opprettholdes.

Oppfyllelse av kravene med hensyn til fri høyde over de prioriterte setene er ikke obligatorisk dersom 
den frie høyden begrenses av en bagasjehylle som ikke endres konstruksjonsmessig i forbindelse med 
fornyelsen eller opprustingen.

7.3.2.3. Rullestolplasser

Oppfyllelse av kravene til rullestolplasser er påkrevd bare dersom seteoppstillingen endres innenfor et 
fullstendig togsett. Dersom inngangsdøren eller de frie passasjene ikke kan tilpasses rullestoler, er det 
imidlertid ikke nødvendig å lage rullestolplasser dersom seteoppstillingen endres.

Montering av alarminnretninger på rullestolplassene er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et 
elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik innretning.

7.3.2.4. Utvendige dører

Oppfyllelse av kravene til merking av dørene utvendig med skilter og kontraster er obligatorisk bare 
dersom kjøretøyet er nymalt (eller utformet på nytt på annen måte).

Oppfyllelse av kravene til merking av de utvendige dørenes innvendige plassering ved hjelp av 
kontraster på gulvnivå er obligatorisk bare når gulvbelegget er fornyet eller opprustet. 

Oppfyllelse av kravene til signaler for åpning og lukking av dørene er obligatorisk bare når 
dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet.
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Fullstendig oppfyllelse av kravene til plassering og belysning av dørenes betjeningsinnretninger er 
obligatorisk bare når dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet, og når betjeningsinnretningene 
kan flyttes uten å endre kjøretøykonstruksjonen eller døren. I slike tilfeller skal imidlertid de fornyede 
eller opprustede betjeningsinnretningene monteres så nært som mulig til det stedet der kravet oppfylles.

7.3.2.5. Innvendige dører

Oppfyllelse av kravene til de kreftene som trengs for å betjene betjeningsinnretningene for åpning og 
lukking av dører, er obligatorisk bare dersom døren og dørmekanismen og/eller betjeningsinnretningen 
opprustes eller fornyes.

Oppfyllelse av kravet med sikte på å få dører mellom kjøretøyene og forbindelsesdører som følger 
etter hverandre til å åpnes og lukkes synkront, er obligatorisk bare dersom dørene allerede er 
automatiske, dersom dørbetjeningssystemet er fornyet eller opprustet, og dersom det finnes et egnet 
kommunikasjonsstyringssystem mellom kjøretøyene.

7.3.2.6. Belysning

Oppfyllelse av kravet om belysning av trinn ved de utvendige dørene i samsvar med nr. 4.2.2.5 er ikke 
obligatorisk dersom det kan fastslås at det elektriske systemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å klare 
en ytterligere belastning, eller at slik belysning kan installeres på en tilfredsstillende måte bare ved å 
foreta konstruksjonsmessige endringer av døren.

7.3.2.7. Toaletter

Innsetting av et universaltoalett som fullt ut oppfyller kravene, er obligatorisk bare dersom  
eksisterende toaletter fornyes eller opprustes fullstendig og det finnes en rullestolplass, og dersom 
det kan innsettes et universaltoalett som oppfyller kravene uten konstruksjonsmessige endringer av 
vognkassen.

Montering av alarminnretninger på universaltoalettet er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har 
et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik innretning.

7.3.2.8. Frie passasjer

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.7 er obligatorisk bare dersom seteoppstillingen endres i hele 
kjøretøyet, og kjøretøyet utstyres med en rullestolplass.

Kravene til frie passasjer mellom sammenhengende kjøretøyer er obligatoriske bare dersom gangbroen 
fornyes eller opprustes.

7.3.2.9. Opplysninger

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.8.2.2 med hensyn til ruteopplysninger er ikke obligatorisk ved 
fornyelse eller opprusting. Dersom det imidlertid er installert et automatisk system for ruteopplysninger 
som en del av et fornyelses- eller opprustingsprogram, skal det oppfylle kravene i dette nummer.

Samsvar med de andre delene av nr. 4.2.2.8 skal være obligatorisk når skilter eller innvendige flater 
fornyes eller opprustes.

7.3.2.10.  Høydeforskjeller

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.9 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller opprusting, bortsett fra 
at trinnforkantene skal være utstyrt med et varselbånd med en kontrastfarge når materialene på 
trinnoverflaten fornyes eller opprustes.

7.3.2.11.  Håndlister

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.10 er obligatorisk bare når eksisterende håndlister fornyes eller 
opprustes.

7.3.2.12.  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol

Kravet om soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er obligatorisk bare når eksisterende 
soveplasser fornyes eller opprustes.

Montering av alarminnretninger på soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er ikke obligatorisk 
dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å 
omfatte en slik innretning.
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7.3.2.13.  Trinnplasseringer, trinn og ombordstigningshjelpemidler

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.12 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller opprusting, bortsett fra at 
dersom bevegelige trinn eller andre innebygde ombordstigningshjelpemidler er montert, skal de være 
i samsvar med de relevante delavsnittene i dette avsnittet i TSI-en.

Dersom en rullestolplass som er i samsvar med nr. 4.2.23 opprettes i forbindelse med fornyelse eller 
opprusting, er det imidlertid obligatorisk å montere en eller annen form for ombordstigningshjelpemiddel 
i samsvar med nr. 4.2.2.12.4.

Den ansvarlige infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren dersom den er ansvarlig organ) 
skal i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i direktiv 91/440/EF, sist endret ved direktiv 2004/51/EF, før 
det fornyede eller opprustede rullende materiellet tas i bruk, inngå avtaler med sikte på å fastsette 
hvilken part som er ansvarlig for å sørge for ombordstigningshjelpemidlene der dette er nødvendig 
(nr. 4.2.2.12.4). Infrastrukturforvaltningen (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at 
den ansvarsdelingen de inngår avtale om, totalt sett er den mest praktiske løsningen.

7.4. Særtilfeller

7.4.1.  Allment

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor.

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P») eller 
midlertidig (tilfelle «T»). For midlertidige tilfeller anbefales det at de berørte medlemsstatene bør ha 
oppnådd samsvar med det aktuelle delsystemet enten innen 2010 (tilfelle «T1»), som er oppført som 
et mål i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer 
for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller innen 2020 (tilfelle «T2»).

7.4.1.1. Perronghøyde

Danmark «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 920 mm over kjøreflaten.

Frankrike «P»

For Ile-de-France-nettet tillates en perronghøyde på 920 mm over kjøreflaten.

Tyskland «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 960 mm over kjøreflaten.

Storbritannia, Nord‑Irland og Irland «P»

Det tillates en perronghøyde på 915 mm over kjøreflaten.

Litauen, Latvia og Estland «P»

For infrastruktur for konvensjonelle tog tillates en perronghøyde på 200 mm eller 1 100 mm (+ 20 mm, 
- 50 mm) over kjøreflaten.

Polen «P»

For S-tog tillates en perronghøyde på 960 mm over kjøreflaten.

Portugal «P»

For all eksisterende infrastruktur for konvensjonelle tog i Portugal tillates en perronghøyde på 900 mm 
over kjøreflaten.

På stasjoner og stoppesteder uten pendlertog tillates en perronghøyde på 685 mm over kjøreflaten.

Merk: Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell (forstadslinje og 
hovedlinje) skal optimaliseres for påstigning fra perronger med en høyde på 900 mm.
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Spania «P»

For perronger som er spesielt beregnet på pendler- eller regiontransport, tillates en perronghøyde på 
680 mm over kjøreflaten.

Sverige «P»

Det tillates en perronghøyde på 580 mm og 730 mm over kjøreflaten.

Nederland «P»

Det tillates en perronghøyde på 840 mm over kjøreflaten.

7.4.1.2. Avstand mellom spormidte og perrongkant

Irland «P»

På et rett og jevnt spor: bq0 = 1561 mm.

Storbritannia «P»

Avstand mellom spormidte og perrongkant:

På rette og jevne perronger:

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 447,5 bq0 = 1 375,5+  
26 000

R

På jernbanelinjer som trafikkeres med (klasse 373) Eurostar, og der fraktcontainere på 2,6 m benyttes:

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 477,5 bq0 =(1 405,5+ 
26 000

R

På jernbanelinjer der fraktcontainere på 2,6 m benyttes:

∞ ≥ R ≥ 500 500 ≥ R ≥ 160

Kurvens innerside bq0 = 1 447,5 bq0 =(1 381,5+ 
33 000

R

∞ ≥ R ≥ 360 360 ≥ R ≥ 160

Kurvens ytterside bq0 = 1 447,5 bq0 =(1 375,5+ 
26 000

R

For en perronghøyde på 550 mm og 760 mm skal avstanden mellom spormidte og perrongkant være:

Belgia «P»

bq0 = 1 650 + 
5 000

 i kurver med en radius R, der 1000 ≤ R < ∞ (m)
R

bq0 = 1 650 + 
2 6470

 – 21,5 i kurver med en radius R, der R < 1000 (m)
R
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Italia «P»

For en perronghøyde på 550 mm:

bq0 = 1 650 + 
3 750

 -11,5
R

Finland «P»

bq0 = 1 800 + 
36 000

R

Litauen, Latvia og Estland «P»

For infrastruktur for konvensjonelle tog:

For en perronghøyde på 200 mm: bq0 = 1 745 mm (+ 30 mm, - 25 mm).

For en perronghøyde på 1 100 mm: bq0 = 1 920 mm (+ 30 mm, - 25 mm).

Nord‑Irland «P»

På et rett og jevnt spor: bq0 = 1 560 mm.

Polen «P»

bq0 = 1 725+ 
36 000

R

Portugal «P»

Gjelder bare for all eksisterende infrastruktur for konvensjonelle tog.

Sporvidde (nominell):1668 mm

For en perronghøyde (h) på 900 mm (700 mm < h ≤ 1 170 mm)

bq0 = 1 770+ 
31 750

R

For en perronghøyde (h) på 685 mm (400 mm ≤ h ≤ 700 mm)

bq0 = 1 800+ 
23 250

R

Spania «P»

Bare de delene av jernbanenettet som har en sporvidde på 1 668 mm

bq0 = 1 720+ 
3 750

R

Sverige «P»

bq0(innvendig) = 1 670 + 
41 000

R

bq0(utvendig) = 1 670 + 
31 000

R



22.10.2015 Nr. 64/945EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.4.1.3.  Trinn for av- og påstigning

7.4.1.3.1.  Allment

Når samvirkende rullende materiell bruker perronger som er beskrevet ved særtilfellene angitt i nr. 
7.4.1.2 for perronger med en høyde på 550 mm eller 760 mm, kan følgende tilleggsverdi δg legges til 
den konvensjonelle verdien δh.

Den tilsvarende verdien bq0 er også angitt i tabellene.

Tilleggsverdi δg for et rett og jevnt spor: 

Belgia 
«P»

Finland 
«P»

Italia 
«P»

Polen 
«P»

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 900 mm

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 685 mm

Sverige 
«P»

Spania 
«P»

Storbri-
tannia 
«P»

δg 0 150 11,5 75 + 120 mm + 150 mm 20 70 -202,5

bq0 1650 1800 1661,5 1725 1770 mm 1800 mm 1670 1720 1447,5

For yt-
terligere 
mål, se:

7.4.1.3.3 7.4.1.3.4 7.4.1.3.4 7.4.1.3.2

Tilleggsverdi δg for R = 300 m

Belgia 
«P»

Finland 
«P»

Italia 
«P»

Polen 
«P»

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 900 mm

Portugal 
«P» for 

perrong er 
på 685 mm

Sverige 
«P»

Spania 
«P»

Storbri-
tannia 
«P»

δg 54,5 257,5 11,5 195 + 213 mm + 215 mm

Inn-
vendig 

144
Ut-

vendig 
123,5

70

Standard 
–200

Eurostar
-170

bq0 1716,5 1920 1674 1845 1876 mm 1878 mm

Inn-
vendig 
1806,5

Ut-
vendig 
1773,5

1732,5

Standard 
1462,5

Eurostar
1492,5

For yt-
terligere 
mål, se:

7.4.1.3.3 7.4.1.3.4 7.4.1.3.4 7.4.1.3.2

7.4.1.3.2.  Særtilfelle for rullende materiell som benyttes i Storbritannia «P»

Ettersom δg er en negativ verdi, må det første trinnet som definert i nr. 4.2.2.12.1, fjernes ved kjøring 
på jernbanelinjer i Storbritannia. Under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet på 
jernbanelinjer i Storbritannia være i samsvar med verdiene i følgende tabell:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m, tilfelle Standard 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m, tilfelle Eurostar 255 230 160
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7.4.1.3.3.  Særtilfelle for rullende materiell som benyttes i Finland «P»

Ettersom verdien av δg øker, er det nødvendig med et tilleggstrinn når det rullende materiellet brukes 
på jernbanelinjer i Finland. Under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet være i samsvar 
med verdiene i følgende tabell og være konstruert slik at det oppfyller kravene til kjøretøyets største 
konstruksjonsprofil i vedlegg W til TSI-en for godsvogner:

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 410 230 160

7.4.1.3.4. Særtilfelle for rullende materiell som er ment å trafikkere det eksisterende jernbanenettet for 
konvensjonelle tog i Portugal «P»

Ettersom verdien av δg øker og perrongnivåene avviker (900 mm og 685 mm) fra standardperrongnivåene 
(760 mm og 550 mm), er det nødvendig med et tilleggstrinn for det rullende materiellet som skal 
brukes på jernbanelinjer i Portugal; under disse forholdene skal det første anvendelige trinnet være i 
samsvar med verdiene i følgende tabell og være utformet slik at kjøretøyets største konstruksjonsprofil 
oppfyller kravene i prEN 15273-2:2005 — Jernbane —Profiler — Del 2: Lasteprofil for rullende 
materiell — Tillegg for kinematiske lasteprofiler i Portugal (CP)

Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell (pendlerlinje og hovedlinje) 
skal optimaliseres for påstigning fra perronger med en høyde på 900 mm.

δh mm δv+ mm δv- mm

på et rett og jevnt spor 200 230 160

på et spor med en kurveradius på 300 m 370 230 160
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7.4.1.4. Frie passasjer

Særtilfelle for Storbritannia, Nord‑Irland og Irland «P»

På grunn av konstruksjonsprofilen, sporets krumning og derav følgende begrenset kjøretøybredde 
gjelder følgende:

Fra kjøretøyets inngang skal minstebredden for den frie passasjen for tilgang til de prioriterte setene 
være i samsvar med det generelle tilfellet.

Det skal ikke stilles særlige krav til minstebredde for frie passasjer med hensyn til bevegelseshemmede 
personers tilgang til andre seter.

7.4.1.5. Hørbare dørsignaler i samsvar med kapittel 4.2.2.4.1 «P»

Særtilfelle for Tyskland

Fordi moderne tog i Tyskland har lavere støynivåer, skal det hørbare signalet ha en lydstyrke på 
minst 60 dB L(Aeg, T +/- 2). Alternativt skal hørbare signaler ha en lydstyrke som ligger 5 dB over 
bakgrunnsstøyen.

7.4.1.6.  Prioriterte seter «P»

Særtilfeller for Tyskland og Danmark

10 % av alle seter skal være prioriterte seter. I tog med frivillig og tvungen reservasjon skal minst 
20 % av de nevnte prioriterte setene ha et piktogram, mens de øvrige 80 % av de prioriterte setene kan 
bestilles eller reserveres på forhånd.

I tog uten muligheter for reservasjon skal alle prioriterte seter ha et piktogram for bevegelseshemmede 
personer i samsvar med nr. 4.2.2.2.1.1.

7.4.1.7.  Hinderfrie atkomstveier «P» (nr. 4.1.2.3.1)

Særtilfelle for Frankrike (bare Ile de France‑jernbanenettet)

Dersom en stasjon innenfor en avstand på 25 km på den samme strekningen har en hinderfri atkomstvei, 
kreves det ikke at nye, fornyede eller opprustede stasjoner med et passasjerantall på mindre enn 5 000 
per dag samlet for ankomst og avgang, oppfyller kravene til hinderfrie atkomstveier med hensyn til 
aspektene heiser og/eller ramper. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av nye stasjoner legges 
til rette for framtidig installasjon av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle 
kategorier av bevegelseshemmede.

7.4.1.8.  Passasjerantall

Særtilfelle for Østerrike «T1»

På grunn av de østerrikske myndighetenes raske gjennomføringsplan, skal kravene til passasjerantall 
angitt i nr. 7.1.1 og 7.3.1 (Infrastruktur) og 4.1.4 (driftsregler for hinderfrie atkomstveier) så lenge 
dette midlertidige særtilfellet varer, få anvendelse bare på ny, opprustet eller fornyet infrastruktur 
på stasjoner med en gjennomsnittlig passasjerstrøm på minst 2 000 passasjerer per dag samlet for 
ankomst og avgang.
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7.5.  Rullende materiell som brukes i henhold til nasjonale, bilaterale, multilaterale eller 
internasjonale avtaler

7.5.1.  Gjeldende avtaler

Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at denne TSI-en er trådt i kraft, underrette Kommisjonen 
om følgende avtaler vedrørende driften av rullende materiell (bygging, fornyelse, opprusting, 
ibruktaking, drift og styring av rullende materiell som angitt i kapittel 2 i denne TSI-en), som omfattes 
av denne TSI-ens virkeområde:

— nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater og jernbaneforetak 
eller infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er 
nødvendige ettersom den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal karakter,

— bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller 
sikkerhetsmyndigheter som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

— internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom 
jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak 
eller én infrastrukturforvaltning fra en tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional 
samtrafikkevne.

Fortsatt drift/vedlikehold av rullende materiell som omfattes av disse avtalene, skal være tillatt så 
lenge de overholder Fellesskapets regelverk.

Avtalenes forenlighet med Den europeiske unions regelverk, herunder at de sikrer likebehandling, 
og særlig med denne TSI-en, vil bli vurdert, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak som f.eks. 
revisjon av denne TSI-en slik at den kan omfatte eventuelle særtilfeller eller overgangsordninger.

7.5.2.  Framtidige avtaler

Ved eventuelle framtidige avtaler eller endring av eksisterende avtaler, særlig de som omfatter kjøp 
av rullende materiell med en konstruksjon som ikke er sertifisert i samsvar med TSI-ene, skal det tas 
hensyn til Den europeiske unions regelverk og særlig til denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen om slike avtaler/endringer. Deretter gjelder samme framgangsmåte som i nr. 7.5.1.

7.6. Ibruktaking av infrastruktur og rullende materiell

Dersom det er oppnådd samsvar med TSI-en for bevegelseshemmede personer, og det er utstedt 
en EF-verifiseringserklæring for infrastruktur og rullende materiell i én av medlemsstatene, skal 
alle medlemsstater anerkjenne dette med hensyn til spørsmål som gjelder tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede personer, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF.

Når det søkes om et sikkerhetssertifikat i henhold til artikkel 10 i direktiv 2004/49/EF (del B i 
sertifikatet) eller tillatelse til ibruktaking i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, kan 
jernbaneforetakene søke om sertifikat/tillatelse til ibruktaking for infrastruktur og rullende materiell. 
Rullende materiell kan grupperes etter serie eller type.

Det skal imidlertid verifiseres at infrastruktur og rullende materiell er forenlige når de brukes sammen. 
Dette kan gjøres ved hjelp av infrastrukturregisteret og registeret for rullende materiell.

______________
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VEDLEGG D

Vurdering av samtrafikkomponenter

D.1 Virkeområde

Dette vedlegg omhandler samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter.

D.2 Egenskaper

Egenskapene ved de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og 
produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell D.1.

Tabell D.1

Vurdering av samtrafikkomponenter

1 2 3 4 5

Samtrafikkomponenter og egenskaper som skal 
vurderes

Vurdering i følgende fase

Konstruksjons- og utviklingsfase Produksjons-fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Undersøkelse 
av framstillings-

prosessen
Typeprøving Verifisering av 

typesamsvar

4.1.2.11.2 og 4.1.2.12.2  Utstyr for visuell 
informasjon til 
passasjerer

X X X

4.1.2.21.2  Ombordstignings-innretninger X X X

4.1.2.4  Taktile trykknapper X X X

4.1.2.7.2  Stellebord for spedbarn X X X

4.1.2.11  Taktile skilter X X X

4.1.2.9.2  Billettautomater X X X

4.2.2.6  Toalettmoduler X X X

4.2.2.8.3  Utstyr for visuell informasjon til 
passasjerer

X X X

4.2.2.3, 4.2.2.6 og 4.2.2.11  Alarmenheter for 
passasjerer

X X X

4.2.2.12.3  Ombordstigningsinnretninger X X X

4.2.2.4  Trykknapper X X X

4.2.2.6.3.2  Stellebord for spedbarn X X X

4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 og  Vedlegg N Visuell 
informasjon og visuelle 
skilter

X X X
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VEDLEGG E

Vurdering av delsystemene

E.1 Virkeområde

Dette vedlegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemene

E.2 Egenskaper og moduler

De egenskapene ved delsystemet som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasene, 
er merket med «X» i tabell E.1 for delsystemet «infrastruktur» og i tabell E.2 for delsystemet «rullende materiell».

Tabell E.1

Vurdering av delsystemet «infrastruktur» (bygd og levert som en enkelt enhet)

1 2 3 4 5

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- 
og utviklingsfase Produksjonsfase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Bygging, 
sammensetning, 

montering

Sammensetning 
(før ibruktaking)

Validering under 
fullverdige 

driftsforhold

4.1.2.2  Parkeringsmuligheter for 
bevegelseshemmede personer

X X

4.1.2.3  Hinderfrie atkomstveier

4.1.2.3.1  Allment X X

4.1.2.3.2  Merking av atkomstveier X X

4.1.2.4  Dører og innganger X X

4.1.2.5  Gulvoverflater X X

4.1.2.6  Gjennomsiktige hindre X X

4.1.2.7  Toaletter X X

4.1.2.8  Møbler og frittstående innretninger X X

4.1.2.9  Billettsalg/-luker 
eller billettautomater, 
informasjonsskranker, 
billettkontrollmaskiner, telleapparater, 
kundeservicesteder

X X

4.1.2.10  Belysning X X

4.1.2.11  Visuell informasjon: skilter, 
piktogrammer, dynamisk informasjon

X X X

4.1.2.12  Muntlig informasjon X X X

4.1.2.13  Nødutganger, alarmer X X X

4.1.2.14  Geometri for broer og underganger X X

4.1.2.15  Trapper X X

4.1.2.16  Håndlister X X

4.1.2.17  Ramper, rulletrapper, heiser, 
rullefortau

X X

4.1.2.18.1  Perronghøyde X X

4.1.2.18.2  Avstand mellom spormidte og 
perrongkant

X
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1 2 3 4 5

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- 
og utviklingsfase Produksjonsfase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 

og/eller 
designkontroll

Bygging, 
sammensetning, 

montering

Sammensetning 
(før ibruktaking)

Validering under 
fullverdige 

driftsforhold

4.1.2.18.3  Sporets utforming langs perrongene X

4.1.2.19  Perrongbredde og perrongkant X X

4.1.2.20  Perrongende X X

4.1.2.21  Ombordstigningshjelpemidler for 
passasjerer som bruker rullestol

X X

4.1.2.22  Planovergang på stasjoner X X

Tabell E.2

Vurdering av delsystemet «rullende materiell» (bygd og levert som serieprodukter)

1 2 3 4

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjons fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 
og/eller design-

kontroll

Type prøving Rutine prøving

4.2.2.2  Seter

4.2.2.2.1  Allment X X

4.2.2.2.1  Prioriterte seter - allment X X

4.2.2.2.2.2  Seter som vender samme vei X X

4.2.2.2.3.3  Seter som er vendt mot hverandre X X

4.2.2.3  Rullestolplasser X X

4.2.2.4  Dører

4.2.2.4.1  Allment X X

4.2.2.4.2  Utvendige dører X X

4.2.2.4.3  Innvendige dører X X

4.2.2.5  Belysning X

4.2.2.6  Toaletter

4.2.2.6.1  Allment X X

4.2.2.6.2  Standardtoalett X X

4.2.2.6.3  Universaltoalett X X

4.2.2.7  Frie passasjer X X

4.2.2.8  Kundeinformation

4.2.2.8.1  Allment X X

4.2.2.8.2  Informasjon (skilter) X X

4.2.2.8.2  Informasjon (rutebeskrivelse og setereservasjon) X X

4.2.2.9  Høydeforskjeller X X

4.2.2.10  Håndlister X X
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1 2 3 4

Egenskaper som skal vurderes

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjons fase

Undersøkelse av 
prosjekteringen 
og/eller design-

kontroll

Type prøving Rutine prøving

4.2.2.11  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol X X

4.2.2.12  Plassering av trinn for av- og påstigning

4.2.2.12.1  Allmenne krav X

4.2.2.12.2  Trinn for av- og påstigning X

4.2.2.12.3.5  Bevegelige trinn X X X

4.2.2.12.3.6  Bærbare ramper X X

4.2.2.12.3.7  Halvautomatiske ramper X X X

4.2.2.12.3.8  Overgangsplater X X X

4.2.2.12.3.9  Ombordmonterte heiser X X X
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VEDLEGG F

Framgangsmåter for samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet

F.1.  Liste over modulene

Moduler for samtrafikkomponenter:

— Modul A: Intern produksjonskontroll

— Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering

— Modul B: Typeprøving

— Modul C: Typesamsvar

— Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

— Modul F: Produktverifisering

— Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

— Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

— Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

Moduler for delsystemer:

— Modul SB: Typeprøving

— Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

— Modul SF: Produktverifisering

— Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

— Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

Modul for vedlikeholdsordninger:

— Framgangsmåte for samsvarsvurdering av modul

F.2.  Moduler for samtrafikkomponenter

F.2.1. Modul A: Intern produksjonskontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponentene er i samsvar 
med kravene i TSI-en. I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for 
vurderingen, skal dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,
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— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en skriftlig 
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten. Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte 
de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-
samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— henvisning til denne TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

6. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen 
med den tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er 
framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

7. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.2.  Modul A1: Intern konstruksjonskontroll med produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponenten er i samsvar 
med kravene i TSI-en.

Den tekniske dokumentasjonen skal også godtgjøre at prosjekteringen av samtrafikkomponenten, som 
allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten har vært i drift i samme bruksområde.

I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, framstilling, 
vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten. I det omfang som er relevant for vurderingen, skal 
dokumentasjonen inneholde:

— en allmenn beskrivelse av samtrafikkomponenten og bruksvilkårene for denne,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger og 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser, 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelser av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Det meldte organet, som produsenten har valgt, skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og 
prøvingene for å kontrollere at samtrafikkomponentene er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, og med kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge en av 
følgende framgangsmåter:

5.1.  Verifisering	ved	undersøkelse	og	prøving	av	hvert	enkelt	produkt

5.1.1. Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere 
at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i den tekniske dokumentasjonen, og med 
kravene i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard 
som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.1.2. Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med 
hensyn til de prøvingene som er gjennomført.

5.2.  Statistisk	verifisering

5.2.1. Produsenten skal presentere sine produkter i form av homogene partier og treffe alle de tiltakene 
som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir framstilt, er 
homogent.

5.2.2. Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det 
skal tas en stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for 
seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den typen som 
er beskrevet i den tekniske dokumentasjonen og kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om 
partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk 
standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.2.3. Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, 
prøvetakingsplan osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Om nødvendig kan produsentens bestemmelsesrett være begrenset for visse komponenter. I slike tilfeller er den relevante 
verifiseringsprosessen som kreves for samtrafikkomponenten, angitt i TSI-en (eller i vedleggene til denne).
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5.2.4. Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de 
prøvingene som er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan bringes i omsetning, unntatt 
de samtrafikkomponentene fra prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

5.2.5. Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene 
som er nødvendige for å hindre at dette partiet bringes i omsetning. Dersom partier ofte blir avvist, kan 
det meldte organet innstille den statistiske verifiseringen.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

Sertifikatet som det skal vises til, er samsvarssertifikatet nevnt i nr. 5. Produsenten eller dennes 
representant som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at de på anmodning kan legge fram 
samsvarssertifikater fra det meldte organet.

7. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen sammen 
med den tekniske dokumentasjonen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er 
framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.3 Modul B: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å fastslå 
og bekrefte at en type som er representativ for vedkommende produksjon, oppfyller bestemmelsene i 
den aktuelle TSI-en.

2. Søknaden om EF-typeprøving skal leveres av produsenten eller av dennes representant som er etablert 
i Fellesskapet. 
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Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse, og dersom søknaden leveres av representanten, vedkommendes 
navn og adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ,

— teknisk dokumentasjon som beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille et prøveeksemplar, heretter kalt «type», som er representativt for vedkommende 
produksjon, til rådighet for det meldte organet.

En type kan omfatte flere versjoner av samtrafikkomponenten, forutsatt at forskjellene mellom 
versjonene ikke medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre prøvingsprogrammet.

Dersom det i framgangsmåten for typeprøving ikke anmodes om noen typeprøving, og dersom typen 
er tilstrekkelig definert av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 3, skal det meldte organet 
godkjenne at ingen prøveeksemplarer stilles til dets rådighet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om samtrafikkomponenten er i samsvar 
med kravene i TSI-en. I den utstrekning det er relevant for vurderingen skal den dekke prosjektering, 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— konstruksjonstegninger og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, 
komponentlister, delenheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av samtrafikkomponenten,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1) med relevante bestemmelser 
som anvendes helt eller delvis,

— beskrivelse av de løsningene som er benyttet for å oppfylle kravene i TSI-en, når de europeiske 
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt i full utstrekning,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

4. Det meldte organet skal

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen,

4.2.  kontrollere at det eller de prøveeksemplarene som kreves for prøvingene, er blitt framstilt i samsvar 
med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller få gjennomført typeprøvinger i samsvar 
med bestemmelsene i TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene,

4.3.  dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøy 
og -resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for samtrafikkomponenten i 
prosjekteringens sluttfase,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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4.4. dersom TSI-en krever at det gjennomføres en undersøkelse av framstillingsprosessen, undersøke 
den framstillingsprosessen som er planlagt for å framstille samtrafikkomponenten med henblikk 
på å vurdere hvordan den bidrar til produktsamsvar, og/eller gjennomgå undersøkelsen som ble 
gjennomført av produsenten i prosjekteringens sluttfase,

4.5. identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-
en og de europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante 
bestemmelsene i disse europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.6.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og nødvendige prøvingene i samsvar med 
nr. 4.2, 4.3 og 4.4 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt, i 
de tilfellene produsenten har valgt å anvende dem,

4.7.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2, 4.3 og 4.4 for å fastslå om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller kravene i 
TSI-en i de tilfellene der de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.8.  inngå avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres.

5. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et typeprøvingssertifikat 
til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner fra kontrollen, 
vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente 
typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.

Dersom produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, nektes et 
typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en behørig begrunnelse for et slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

6. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for 
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som kan påvirke oppfyllelsen 
av kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for produktet. I slike tilfeller skal det meldte 
organet som utstedte EF-typeprøvingssertifikatet, gi samtrafikkomponenten en tilleggsgodkjenning. 
I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og 
nødvendige som følge av endringene. Tilleggsgodkjenningen skal enten gis i form av et tillegg til det 
opprinnelige typeprøvingssertifikatet eller ved at det utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet 
er kalt tilbake.

7. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten 
med gyldighetstiden nevnt i nr. 5, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

8. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene og tilleggene.

9. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene og/
eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene (se nr. 5) skal være tilgjengelige for de andre 
meldte organene.

10. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sammen med den tekniske 
dokumentasjonen oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og tilleggene til disse i et tidsrom 
på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. Dersom verken produsenten eller dennes 
representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig, den personen som bringer samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

F.2.4  Modul C: Typesamsvar

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten der produsenten eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet, sikrer og erklærer at den aktuelle samtrafikkomponenten er i samsvar 
med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at den oppfyller kravene i den aktuelle 
TSI-en.
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2. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal 
sikre at samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en.

3. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt 
når det gjelder typeprøvingssamsvar, samt datoen på EF-typeprøvingssertifikatet (og tilleggene til 
dette) og sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

4. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

5. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.5. Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at 
den oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for produksjon samt kontroll og prøving 
av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponenter 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, 
som er utstedt etter at framgangsmåten for typeprøving av modul B er avsluttet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponentene er i samsvar med den typen som 
er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en. Alle de elementene, 
kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk og 
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, 
-håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder produktkvalitet,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med framstilling, 
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den nødvendige produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem for 
produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden EN ISO 9001:2000, som 
tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som kvalitetsstyringssystemet 
skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et kontrollbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering 
er nødvendig.
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Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, kontroll-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette ved tilsynet.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at 
kvalitetsstyringssystemet virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport 
og, dersom en prøving er gjennomført, en prøvingsrapport.

5. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,
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— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner(1),

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3,

— typeprøvingssertifikatet med tillegg.

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.6.  Modul F: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som er 
etablert i Fellesskapet, kontrollerer og bekrefter at den aktuelle samtrafikkomponenten, som er underlagt 
bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og 
at den oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal sikre at 
samtlige samtrafikkomponenter er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, 
og med kravene i den aktuelle TSI-en.

3. Det meldte organet skal gjennomføre de relevante undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at 
samtrafikkomponenten er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, 
og med kravene i TSI-en. Produsenten(2) kan velge enten undersøkelse og prøving av hver 
samtrafikkomponent som angitt i nr. 4, eller undersøkelse og prøving av samtrafikkomponentene på et 
statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.

4. Verifisering	ved	undersøkelse	og	prøving	av	alle	samtrafikkomponenter

4.1.  Hvert produkt skal undersøkes hver for seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å verifisere 
at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene 
i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som 
TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene(3) eller tilsvarende prøvinger anvendes.

4.2.  Det meldte organet skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de godkjente produktene med 
hensyn til de prøvingene som er gjennomført.

4.3.  Produsenten eller dennes godkjente representant skal sikre at de på anmodning kan legge fram 
samsvarssertifikater fra det meldte organet.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Produsentens bestemmelsesrett kan være begrenset i særskilte TSI-er.
(3) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 

gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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5. Statistisk	verifisering

5.1.  Produsenten skal presentere sine samtrafikkomponenter i form av homogene partier og treffe alle 
de tiltakene som er nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir 
framstilt, er homogent.

5.2.  Alle samtrafikkomponenter skal være tilgjengelig for verifisering i form av homogene partier. Det 
skal tas en stikkprøve av hvert parti. Hver samtrafikkomponent i en prøve skal undersøkes hver for 
seg, og relevante prøvinger skal gjennomføres for å sikre at produktet er i samsvar med den typen 
som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den aktuelle TSI-en, og for å fastslå om 
partiet skal godkjennes eller avvises. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk 
standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger 
anvendes.

5.3.  Ved bruk av den statistiske framgangsmåten skal egnede metoder brukes (statistisk metode, 
prøvetakingsplan osv.), avhengig av de egenskapene som skal vurderes i henhold til TSI-en.

5.4.  Når partier godkjennes, skal det meldte organet utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de 
prøvingene som er gjennomført. Alle samtrafikkomponenter i partiet kan bringes i omsetning, unntatt 
de samtrafikkomponentene fra prøven som ikke oppfyller samsvarskravene.

Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe de tiltakene 
som er nødvendige for å hindre at dette partiet bringes i omsetning. Dersom partier ofte blir avvist, kan 
det meldte organet innstille den statistiske verifiseringen.

5.5.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal sikre at vedkommende på 
anmodning kan legge fram samsvarssertifikater fra det meldte organet.

6. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— typeprøvingssertifikatet med tillegg,

— samsvarssertifikatet som nevnt i nr. 4 eller 5.
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7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

8. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.7  Modul H1: Fullstendig kvalitetsstyringssystem

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der produsenten eller dennes representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er 
angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som vedkommende samtrafikkomponent 
representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-
en. Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på 
en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder prosjekterings- og produktkvalitet,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil 
bli anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
samtrafikkomponenten, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke 
anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den 
aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene for kvalitetsstyring og framgangsmåter for kvalitetsstyring skal særlig dekke 
vurderingsfasene, for eksempel undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og 
typeprøvinger, slik de er angitt i TSI-en for samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden 
EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4. Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar.

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, 
kontroll-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for 
eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers 
kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder 
og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten 
anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å 
kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten 
en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en prøving, en prøvingsrapport.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/968 22.10.2015

5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger og 
tilleggsgodkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

7. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når 
det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatet og sertifikatets gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet som er angitt i nr. 3.

8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

9. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.
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F.2.8  Modul H2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives den framgangsmåten der det meldte organet gjennomfører en 
designkontroll av en samtrafikkomponent, og produsenten eller dennes godkjente representant som 
er etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at den aktuelle 
samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 3, og skal være underlagt det tilsynet som er 
angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.  Produsenten skal for de aktuelle samtrafikkomponentene levere en søknad om vurdering av sitt 
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om den produktkategorien som den vedkommende 
samtrafikkomponenten representerer,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

3.2.  Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at samtrafikkomponenten oppfyller kravene i den aktuelle TSI-
en. Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på 
en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder prosjekterings- og produktkvalitet,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som vil 
bli anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
samtrafikkomponenten, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke 
anvendes fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av samtrafikkomponenter som tilhører den 
aktuelle produktkategorien,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstillingen, samt opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer på en effektiv måte.

Retningslinjene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring skal særlig dekke vurderingsfasene, for 
eksempel undersøkelser av prosjekteringen, framstillingsprosesser og typeprøvinger, slik de er angitt 
i TSI-en for samtrafikkomponentens ulike egenskaper og yteevne.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i nr. 3.2. 
Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten innfører et kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til standarden 
EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos de samtrafikkomponentene som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når produsenten anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset den produktkategorien som samtrafikkomponenten representerer. 
Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene ved det 
aktuelle produktet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens 
lokaler.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
revisjonen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.4.  Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det 
er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal holde det meldte 
organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver planlagt ajourføring av 
kvalitetsstyringssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra vurderingen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet på det meldte organets ansvar

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetsstyringssystemet.

4.2.  Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organet adgang til prosjekterings-, produksjons-, 
kontroll-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for 
eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers 
kvalifikasjoner osv.

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder 
og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Når produsenten 
anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sitt tilsyn.

Revisjonene skal gjennomføres minst én gang i året.

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan 
det meldte organet om nødvendig gjennomføre prøvinger eller få gjennomført prøvinger for å 
kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten 
en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført en prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det siste produktet er framstilt, stille til rådighet for de 
nasjonale myndighetene:

— den dokumentasjon som er nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er omhandlet i siste ledd i nr. 3.4, 4.3 
og 4.4.
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6. Designkontroll

6.1.  Produsenten skal for den aktuelle samtrafikkomponenten levere en søknad om designkontroll til et 
meldt organ etter eget valg.

6.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan samtrafikkomponenten er prosjektert, framstilt, 
vedlikeholdt og hvordan den fungerer, samt gjøre det mulig å vurdere om den oppfyller kravene i TSI-
en.

Den skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner med relevante 
bestemmelser, som er anvendt helt eller delvis,

— nødvendig støttedokumentasjon for å sikre at spesifikasjonene er tilstrekkelige, særlig når de 
europeiske spesifikasjonene og de relevante bestemmelsene ikke er blitt anvendt,

— prøvingsprogrammet,

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ.

6.3.  Søkeren skal legge fram resultatene av prøvinger(1), herunder typeprøvinger dersom det kreves, som 
er gjennomført av søkerens egnede laboratorium eller på vegne av dette.

6.4.  Det meldte organet skal undersøke søknaden og vurdere resultatene av prøvingene. Dersom designen 
er i samsvar med bestemmelsene i den aktuelle TSI-en, skal det meldte organet utstede et EF-sertifikat 
for designkontroll til søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra kontrollen, vilkår for 
sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente designen, 
og eventuelt en beskrivelse av hvordan produktet fungerer.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.

6.5.  Søkeren skal underrette det meldte organet som har utstedt EF-sertifikatet for designkontroll, om 
alle endringer i den godkjente designen som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i TSI-en eller de 
foreskrevne bruksvilkårene for samtrafikkomponenten. I slike tilfeller skal det meldte organet som 
utstedte EF-sertifikatet for designkontroll, gi samtrafikkomponenten en tilleggsgodkjenning. I så 
fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er relevante og 
nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen kan gis i form av et tillegg til det 
opprinnelige EF-sertifikatet for designkontroll.

6.6. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 6.4, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten med 
gyldighetstiden nevnt i nr. 6.3, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

7. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet og de EF-sertifikatene for designkontroll som det har 
utstedt, tilbakekalt eller avvist.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utstedte EF-sertifikater for designkontroll med tillegg.

(1) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt.
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8. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
samsvarserklæring for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 
og i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-samsvarserklæringen med tilhørende dokumenter skal 
være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF og andre direktiver som kan omfatte 
samtrafikkomponenten),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— beskrivelse av framgangsmåten (modul) som er fulgt for å kunne erklære samsvar,

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder samsvar, samt datoen på sertifikatene og sertifikatenes gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

— henvisning til TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

De dokumentene som det skal vises til, er:

— rapporter om godkjenning og tilsyn av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3 og 4,

— EF-sertifikatet for designkontroll med tillegg.

9. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

10. Dersom det i tillegg til EF-samsvarserklæringen også anmodes om en EF-erklæring om bruksegnethet 
for samtrafikkomponenten i TSI-en, skal denne erklæringen tas med etter at den er blitt utstedt av 
produsenten i henhold til vilkårene i modul V.

F.2.9. Modul V: Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

1. I denne modulen beskrives den delen av framgangsmåten som det meldte organet benytter for å 
fastslå og bekrefte at et prøveeksemplar som er representativt for den aktuelle produksjonen, oppfyller 
bestemmelsene i den aktuelle TSI-en når det gjelder bruksegnethet, ved typevalidering gjennom 
driftserfaring(1).

2. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal levere søknaden om 
typevalidering gjennom driftserfaring til et meldt organ etter eget valg. 

(1) I tidsrommet for driftserfaring skal ikke samtrafikkomponenten bringes i omsetning.
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Søknaden skal inneholde:

— produsentens navn og adresse, og dersom søknaden leveres av representanten, vedkommendes 
navn og adresse,

— en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er levert til noe annet meldt organ,

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3,

— programmet for validering gjennom driftserfaring som er beskrevet i nr. 4,

— navn og adresse på det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/eller jernbaneforetak) 
som søkeren har inngått en avtale med om å bidra til en vurdering av bruksegnethet gjennom 
driftserfaring,

— ved å bruke samtrafikkomponenten i drift,

— ved å overvåke atferden i drift, og

— ved å utarbeide en rapport om driftserfaring,

— navnet og adressen på selskapet som skal vedlikeholde samtrafikkomponenten i det tidsrommet 
eller over den kjørelengden som kreves for å innhente driftserfaring,

— en EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenten, og

— dersom modul B kreves i TSI-en, et EF-typeprøvingssertifikat,

— dersom modul H2 kreves i TSI-en, et EF-sertifikat for designkontroll.

Søkeren skal stille til rådighet for det eller de selskapene som påtar seg å bruke samtrafikkomponenten 
i drift, et prøveeksemplar eller et tilstrekkelig antall prøveeksemplarer som er representative 
for den planlagte produksjonen, heretter kalt «type». En type kan omfatte flere versjoner 
av samtrafikkomponenten, forutsatt at alle forskjellene mellom versjonene omfattes av EF-
samsvarserklæringer og sertifikater som nevnt ovenfor.

Det meldte organet kan anmode om at ytterligere prøveeksemplarer tas i bruk dersom dette er 
nødvendig for å gjennomføre valideringen gjennom driftserfaring.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet oppfyller kravene i TSI-
en. Dokumentasjonen skal omfatte drift av samtrafikkomponenten, og i den utstrekning det er relevant 
for slik vurdering, skal den også omfatte prosjektering, framstilling og vedlikehold.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell typebeskrivelse,

— den tekniske spesifikasjonen som samtrafikkomponentens yteevne og driftsatferd skal vurderes i 
forhold til (relevant TSI og/eller europeiske spesifikasjoner med relevante bestemmelser),

— vilkårene for å integrere samtrafikkomponenten i sin funksjonelle sammenheng (delenhet, enhet, 
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

— vilkårene for bruk og vedlikehold av samtrafikkomponenten (begrensninger for kjøretid eller 
kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.),

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering, 
framstilling og drift av samtrafikkomponenten,
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og i den utstrekning det er relevant for vurderingen:

— konstruksjons- og produksjonstegninger,

— resultater fra konstruksjonsberegninger og gjennomførte kontroller,

— prøvingsrapporter

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

En liste over de europeiske spesifikasjonene som det vises til i den tekniske dokumentasjonen, og som 
anvendes helt eller delvis, skal vedlegges.

4. Programmet for validering gjennom driftserfaring skal inneholde:

— påkrevd yteevne eller driftsatferd for samtrafikkomponenten som prøves,

— installasjonskonfigurasjon,

— programmets varighet – enten tid eller kjørelengde,

— forventede driftsforhold og forventet serviceprogram,

— vedlikeholdsprogrammet,

— de særlige driftsprøvingene som eventuelt skal gjennomføres,

— partistørrelsen for prøveeksemplarene – dersom det er mer enn ett,

— inspeksjonsprogrammet (inspeksjonenes art, antall og hyppighet, dokumentasjon),

— kriterier for akseptable feil og virkningen av disse på programmet,

— opplysningene som skal tas med i rapporten fra selskapet som bruker samtrafikkomponenten i 
drift (se nr. 2).

5. Det meldte organet skal utføre følgende:

5.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen og programmet for validering gjennom driftserfaring,

5.2.  undersøke at typen er representativ og er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen,

5.3.  undersøke at programmet for validering gjennom driftserfaring er godt egnet til å vurdere påkrevd 
yteevne og driftserfaring for samtrafikkomponenten,

5.4.  bli enig med søkeren om programmet og hvor inspeksjonene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres, og hvilket organ som skal gjennomføre prøvingene (meldt organ eller et annet 
kvalifisert laboratorium),

5.5.  overvåke og kontrollere framdriften i drift, anvendelse og vedlikehold av samtrafikkomponenten,

5.6.  vurdere rapporten som skal utarbeides av det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/
eller jernbaneforetak) som bruker samtrafikkomponenten, og all annen dokumentasjon og alle andre 
opplysninger som innhentes i løpet av prosessen (prøvingsrapporter, vedlikeholdserfaring osv.),

5.7.  vurdere om driftsatferden oppfyller kravene i TSI-en.

6. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et sertifikat for 
bruksegnethet til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, konklusjoner 
fra valideringen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere 
den godkjente typen.

Gyldighetstiden skal ikke være mer enn fem år.
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En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.

Dersom søkeren nektes et sertifikat for bruksegnethet, skal det meldte organet framlegge en detaljert 
begrunnelse for nektelsen.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

7. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen om sertifikatet 
for bruksegnethet, om alle endringer av det godkjente produktet som skal oppnå tilleggsgodkjenning, 
dersom disse endringene kan påvirke bruksegnetheten eller de foreskrevne vilkårene for å anvende 
produktet. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og prøvingene som er 
relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et 
tillegg til det opprinnelige sertifikatet for bruksegnethet, eller i form av et nytt sertifikat, som utstedes 
når det gamle sertifikatet er tilbakekalt.

8. Dersom det ikke er foretatt noen endringer som nevnt i nr. 7, kan gyldighetstiden for et sertifikat 
som utløper, forlenges med en ny gyldighetstid. Søkeren kan søke om en slik forlengelse ved å 
bekrefte skriftlig at ingen slike endringer er foretatt, og det meldte organet forlenger gyldigheten 
med gyldighetstiden nevnt i nr. 6, dersom det ikke foreligger noen motstridende opplysninger. Denne 
framgangsmåten kan gjentas.

9. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste sertifikatene for bruksegnethet.

10. De andre meldte organene skal på anmodning få kopier av de utstedte sertifikatene for bruksegnethet 
og/eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte 
organene.

11. Produsenten eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, skal utarbeide en EF-
erklæring om bruksegnethet for samtrafikkomponenten.

Innholdet i denne erklæringen skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV nr. 3 og 
i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF. EF-erklæringen om bruksegnethet med tilhørende dokumenter 
skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til direktiver (direktiv 2001/16/EF),

— navn og adresse på produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet (oppgi 
firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også firma for produsenten 
eller konstruktøren),

— beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type, osv.),

— alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig eventuelle bruksvilkår,

— navn og adresse på det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er 
fulgt når det gjelder bruksegnethet, samt datoen på sertifikatet for bruksegnethet og sertifikatets 
gyldighetstid og gyldighetsvilkår,

— henvisning til denne TSI-en og andre relevante TSI-er og eventuelt henvisning til europeiske 
spesifikasjoner,

— identiteten til den underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller 
dennes representant som er etablert i Fellesskapet.

12.  Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av EF-
erklæringen om bruksegnethet i et tidsrom på ti år etter at den siste samtrafikkomponenten er framstilt. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/976 22.10.2015

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler 
plikten til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig, den personen som bringer 
samsvarskomponenten i omsetning i Fellesskapet.

F.3.  Moduler for EF-verifisering av delsystemer

F.3.1. Modul SB: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på anmodning fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at en type av delsystemet «infrastruktur» eller «rullende materiell», som er representativt 
for vedkommende produksjon:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten.

Typeprøvingen som er definert i denne modulen, kan omfatte særskilte vurderingsfaser — undersøkelse 
av prosjektering, typeprøving eller gjennomgåelse av framstillingsprosess, som er beskrevet i den 
relevante TSI-en.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av typeprøving) av 
delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 3.

3. Søkeren skal stille et prøveeksemplar av delsystemet(3), heretter kalt «type», som er representativt for 
vedkommende produksjon, til rådighet for det meldte organet.

En type kan omfatte flere versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke 
medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre prøvingsprogrammet.

Dersom det til en særskilt prøvings- eller undersøkelsesmetode kreves, og dette er angitt i TSI-en eller 
i den europeiske spesifikasjonen(4) som det vises til i TSI-en, skal ett eller flere prøveeksemplarer av 
en delenhet eller enhet, eller et prøveeksemplar av et umontert delsystem, framlegges.

Den tekniske dokumentasjonen og prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene skal gjøre det mulig å 
forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, vedlikehold og drift, og å vurdere samsvar 
med bestemmelsene i TSI-en.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av delsystemet,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».

(3) Det relevante avsnittet i en TSI kan inneholde særlige krav i så henseende.
(4) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 

gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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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,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for 
samtrafikkomponentene og alle de nødvendige elementene som er definert i vedlegg VI til nevnte 
direktiver,

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

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller drift av 
delsystemet,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— prøvingsrapporter.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

4. Det meldte organet skal

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen,

4.2.  kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene av delsystemet eller enheter eller delenheter 
av delsystemet er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller 
få gjennomført typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i TSI-en og de relevante europeiske 
spesifikasjonene. Framstillingen skal kontrolleres ved hjelp av en egnet vurderingsmodul,

4.3.  dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, 
-verktøy og -resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for delsystemet i 
prosjekteringens sluttfase,

4.4.  identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-
en og de europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante 
bestemmelsene i disse europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.5.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2. og 4.3 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt i 
de tilfellene disse er valgt,

4.6.  gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar 
med nr. 4.2 og 4.3 for å fastslå om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der 
de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.7.  inngå avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal 
gjennomføres.

5. Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et 
typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på oppdragsgiveren 
og den eller de produsentene som er angitt i den tekniske dokumentasjonen, samt konklusjoner fra 
kontrollen, vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den 
godkjente typen.

En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og det 
meldte organet skal oppbevare en kopi.
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Dersom oppdragsgiveren nektes typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en behørig 
begrunnelse for et slikt avslag.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

6. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
utstedte, tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene.

7. De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene 
og/eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte 
organene.

8. Oppdragsgiver skal oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg sammen med 
den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid. Dokumentene skal oversendes enhver 
medlemsstat som anmoder om det.

9. Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som innehar den tekniske 
dokumentasjonen for typeprøvingssertifikatet, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen av 
kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle 
motta en tilleggsgodkjenning. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og 
prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen 
kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige typeprøvingssertifikatet eller ved at det utstedes 
et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.

F.3.2. Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på forespørsel fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell» som allerede har mottatt et 
typeprøvingssertifikat fra et meldt organ:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet gjennomfører framgangsmåten på følgende vilkår:

— det typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, er fortsatt gyldig for det delsystemet 
som søknaden omfatter,

— oppdragsgiveren(2) og den involverte hovedleverandøren oppfyller forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at 
delsystemet integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel monterer eller 
installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifisering, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving 
av ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6. 

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret 
for å integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i produksjonen (herunder 
montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for 
disse aktivitetene, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom en hovedleverandør er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for 
å integrere delsystemet), skal hovedleverandøren under alle omstendigheter anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være 
gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

4. Framgangsmåte	for	EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et kvalitetsstyrings-
system for produksjonen), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, som angitt i 
nr. 5.3 og nr. 6.5, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de involverte 
produsentene om valg av meldt organ og om søknaden.

Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, 
vedlikehold og drift, og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

4.2.  Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt 
etter at framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom disse europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut. 
Støttedokumentasjonen skal omfatte resultater fra prøvinger som er utført på produsentens egnede 
laboratorium eller for dennes regning,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder 
sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge med 
alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— påvisning av at alle faser nevnt i nr. 5.2 er omfattet av kvalitetsstyringssystemet til oppdragsgiver, 
dersom vedkommende er involvert, og/eller til hovedleverandørene, og bevis på at systemene er 
virkningsfulle,

— opplysninger om hvilket meldt organ som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med disse 
kvalitetsstyringssystemene.

4.3.  Det meldte organet skal først undersøke søknaden med hensyn til gyldigheten av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet. 

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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Dersom det meldte organet anser at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller egnet, og at en 
ny typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal 
levere en søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

— den tekniske dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, som 
er utstedt etter at framgangsmåten for typeprøving av modul SB er avsluttet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger 
om den relevante delen.

5.2.  En oppdragsgiver eller hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha 
et kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med den typen som er 
beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en. Kvalitetsstyringssystemet eller 
kvalitetsstyringssystemene til øvrige leverandører skal sikre at deres medvirkning i delsystemet er i 
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren eller søkerne følger, skal dokumenteres 
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner for alle søkere:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn til 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
framstilling, montering og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvantiteten på det samlede delsystemet, 
herunder særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt 
finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.
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5.3.  Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som 
er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystem(er)(1).

Dersom delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene 
i TSI-en, og samsvaret er basert på flere enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig 
undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en 
tydelig måte,

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er 
dokumentert på en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4.  Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om 
det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom søkeren innfører 
et kvalitetsstyringssystem for produksjon samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til 
standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos det delsystemet som 
kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige 
medvirkning i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
de tekniske sidene ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et 
vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle 
de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det 
slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver 
betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av TSI-kravene.

— Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
hovedleverandøren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal oversende (eller 
sørge for oversendelset) til det meldte organet nevnt i nr. 5.1 alle nødvendige dokumenter for dette 
formål, herunder gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning 
det er relevant for søkernes særlige medvirkning i delsystemet), særlig: 

(1) Når det gjelder TSI-en om rullende materiell, kan det meldte organet være til stede ved den endelige prøvingen av lokomotiver eller 
togsett i drift på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert på en 
riktig og tydelig måte,

— for hver søker:

at kvalitetsstyringssystemet håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel 
(herunder montering og installering), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, 
kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, 
dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette ved tilsynet.

Det skal gjennomføres minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført 
relevante oppgaver (framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for 
den framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 8.

6.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren/søkerne på de relevante 
produksjonsstedene. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige 
eller delvise revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi søkeren eller søkerne en 
inspeksjonsrapport og eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5.  Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, 
skal, dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene, samordne 
tilsynsoppgavene med alle andre meldte organer som har ansvar for slike oppgaver, for å:

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til 
integreringen av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen gir det meldte organet rett til å:

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 6.3,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 6.4, på eget ansvar og i samarbeid med øvrige 
meldte organer.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og 
tilsyn, ha adgang til byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og anleggsområder, lagerlokaler 
og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det finner 
nødvendig for å utføre sine oppgaver, i henhold til søkerens særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,
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— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av typeprøvingen 
og godkjenningen av og tilsynet med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene 
utstede samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til 
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske 
dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen 
skal minst omfatte de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendig dokumenter om delsystemets egenskaper,

— en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet 
som skal følge med de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt 
sammen med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul 
SB,

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

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende verifisering og/eller beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal også følge 
inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen som nevnt i 
nr. 6.3 og 6.4, og særlig:

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en.

11.  Hvert meldte organ skal gi de andre meldte organene relevante opplysninger om utstedte, tilbakekalte 
eller avviste godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av utstedte godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

12.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren innenfor Fellesskapet skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i 
hele delsystemets levetid og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som 
anmoder om det.

F.3.3. Modul SF: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifisering, der et meldt organ på forespørsel fra 
en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og 
sertifiserer at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell» som allerede har mottatt et 
typeprøvingssertifikat fra et meldt organ: 
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— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av produktverifisering) av 
delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon.

3. I denne delen av framgangsmåten kontrollerer og attesterer oppdragsgiveren at det aktuelle  
delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at det  
oppfyller kravene i den aktuelle TSI-en.

Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten under forutsetning av at det 
typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som 
søknaden omfatter.

4. Oppdragsgiveren skal treffe alle tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen 
(herunder montering og integrering av samtrafikkomponenter som gjennomføres av involverte 
hovedleverandører(3)), sikrer at delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet og kravene i den aktuelle TSI-en.

5. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, 
vedlikehold og drift, og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i 
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

Søknaden skal inneholde:

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt 
etter at framgangsmåten som er definert i modul SB, er avsluttet,

og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(4), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom disse europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten (herunder 
sertifikater),

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».

(3) Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende kravene i TSI-en. Det 
gjelder for selskapet som eventuelt har det fulle ansvaret for delsystemprosjektet eller andre selskaper som bare er involvert i en del 
av delsystemprosjektet (for eksempel montering eller installering av delsystemet).

(4) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med de nevnte komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

6. Det meldte organet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet.

Dersom det meldte organet anser at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller egnet, og at en 
ny typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

Det meldte organet skal gjennomføre de nødvendige undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere 
om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med 
TSI-kravene. Det meldte organet skal undersøke og prøve hvert delsystem som er framstilt som et 
serieprodukt, slik det er angitt i nr. 4.

7. Verifisering ved kontroll og prøving av hvert delsystem (serieprodukt)

7.1.  Det meldte organet skal gjennomføre prøvinger, kontroller og verifiseringer for å sikre at delsystemene, 
som serieprodukter, er i samsvar med bestemmelsene i TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene og 
kontrollene skal omfatte de fasene som er fastsatt i TSI-en.

7.2.  Hvert delsystem (som serieprodukt) skal undersøkes, prøves og verifiseres hver for seg(1) for å 
verifisere at det er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene 
i den aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som 
TSI-en viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

8. Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren (og hovedleverandøren) på hvilke steder 
prøvingene skal gjennomføres, og de skal avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom 
dette kreves i TSI-en, prøvinger eller validering under normale driftsforhold, gjennomføres av 
oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av det meldte organet.

Det meldte organet skal med hensyn til prøving og verifisering ha adgang til produksjonslokaler, 
monterings- og installeringsområder, og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg for å kunne 
utføre sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et samsvarssertifikatet 
til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i 
den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

Det meldte organets oppgaver skal baseres på typeprøvingen og de prøvingene, verifiseringene og 
kontrollene som er gjennomført på alle serieprodukter som angitt i nr. 7, og som kreves i henhold til 
TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal 
vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de 
opplysningene som er angitt i direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

(1) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det meldte organet delta ved den endelige prøvingen av rullende materiell 
eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet  
som skal følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen 
med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul 
SB,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og 
om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som 
siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal det også følge, dersom det er relevant, 
inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen.

11.  Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.4. Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel 
fra en oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer 
at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell»:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(2) skal levere en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av verifisering av 
enkelteksemplarer) av delsystemet til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— teknisk dokumentasjon.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, 
installering og drift, og vurdere om kravene i TSI-en er oppfylt.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

— konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, for eksempel tegninger, komponentlister, 
delenheter, enheter, kretser osv.,

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og 
framstilling, vedlikehold og drift av delsystemet,

— de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med de nevnte komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

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

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller drift av 
delsystemet,

— resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

— all annen relevant teknisk dokumentasjon som kan vise positive resultater fra tidligere kontroller 
eller prøvinger utført av uavhengige og kompetente organer under sammenlignbare vilkår.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal 
disse vedlegges.

4. Det meldte organet skal undersøke søknaden og den tekniske dokumentasjon og identifisere de 
elementene som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de europeiske 
spesifikasjonene, samt de elementene som er konstruert uten at de relevante bestemmelsene i disse 
europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt.

Det meldte organet skal undersøke delsystemet og verifisere at de prøvingene som er relevante og 
nødvendige for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene, når disse er valgt, faktisk er 
anvendt, eller om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en dersom de relevante europeiske 
spesifikasjonene ikke er anvendt.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte følgende faser. som fastsatt i TSI-en:

— delsystemets samlede prosjektering,

— delsystemets struktur, herunder særlig dersom det er relevant, ingeniøroppgaver, montering av 
komponenter og samlet tilpasning,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

Det meldte organet kan ta hensyn til tidligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger som er utført 
med positivt resultat og under sammenlignbare forhold av andre organer(2) eller av (eller på vegne av) 
søkeren, når dette er fastsatt i den relevante TSI-en. Det meldte organet skal deretter beslutte om det 
skal bruke resultatene av disse kontrollene eller prøvingene.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Vilkårene for å sette ut kontroll og prøvinger til andre organer skal tilsvare de vilkårene som gjelder for et meldt organ ved 
underleveranser (se nr. 6.5 i den blå veiledningen til den nye metoden, «Blue Guide on the New Approach»).
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De bevisene som det meldte organet samler inn, skal være egnede og tilstrekkelige til å vise at kravene 
i TSI-en er oppfylt, og at alle påkrevde og egnede kontroller og prøvinger er gjennomført.

Eventuelle bevis som stammer fra andre parter, skal vurderes før det gjennomføres prøvinger eller 
kontroller, slik at det meldte organet eventuelt kan vurdere, bevitne eller undersøke disse prøvingene 
eller kontrollene mens de gjennomføres.

Omfanget av slike andre bevis skal begrunnes ved en dokumentert analyse som bl.a. bygger på 
nedenstående faktorer(1). Denne begrunnelsen skal inngå i de tekniske dataene.

Under alle omstendigheter har det meldte organet det endelige ansvaret for dem.

5. Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren på hvilke steder prøvingene skal gjennomføres, 
og de skal avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger 
under normale driftsforhold, gjennomføres av oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av det 
meldte organet.

6. Det meldte organet skal i forbindelse med prøving og verifisering ha adgang til prosjekteringslokaler, 
byggeplasser, produksjonslokaler, monterings- og installeringsområder og eventuelt prefabrikkerings- 
og prøvingsanlegg for å kunne utføre sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

7. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av prøvingene, 
verifiseringene og kontrollene som er utført i samsvar med TSI-en og/eller de relevante europeiske 
spesifikasjonene, utstede samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-
verifiseringserklæringen til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme 
og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

8. Det meldte organet skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal 
vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de 
opplysningene som er angitt i direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendig dokumenter om delsystemets egenskaper,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet  
som skal følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen 
med tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og 
tilsynsrapporter), som er utstedt av de meldte organene,

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

(1) Det meldte organet skal undersøke de ulike delene av delsystemet og skal før, under og etter gjennomføringen av arbeidet på det, 
fastslå
— risikoen ved og den sikkerhetsmessige betydningen av delsystemet og dets ulike deler,
— bruken av eksisterende utstyr og systemer

— brukt på samme måte som før,
— brukt før, men tilpasset for bruk i det nye arbeidet,

— bruken av eksisterende konstruksjoner, teknologier, materialer og produksjonsteknikker,
— ordningene for konstruksjon, produksjon, prøving og ibruktaking,
— drift og funksjon,
— tidligere godkjenninger fra andre vedkommende organer,
— andre deltakende organers akkrediteringer:

— det meldte organet kan ta hensyn til gyldig akkreditering i henhold til EN 45004, forutsatt at det ikke foreligger noen 
interessekonflikt, at akkrediteringen omfatter den prøvingen som utføres, og at akkrediteringen er gjeldende,

— dersom det ikke foreligger noen formell akkreditering, skal det meldte organet bekrefte at det føres tilsyn med systemene 
for kontroll av kompetanse, uavhengighet, framgangsmåter, anlegg og utstyr for prøving og materialhåndtering samt 
andre framgangsmåter som er relevante for bidraget til delsystemet,

— i alle tilfeller skal det meldte organet vurdere ordningenes egnethet og avgjøre hvilket nivå av kontroll på stedet som er 
nødvendig,

— bruken av ensartede partier og systemer som er i samsvar med modul F.
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— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 7, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
verifiseringer og/eller tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake; sertifikatet skal også, dersom relevant, være 
vedlagt inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen,

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

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en.

9. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.5. Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et meldt organ på forespørsel 
fra en oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer 
at et delsystem for «infrastruktur» eller «rullende materiell»:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten, og kan tas i bruk.

2. Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten, herunder en designkontroll av delsystemet 
under forutsetning av at oppdragsgiveren(2) og den involverte hovedleverandøren oppfyller 
forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at 
delsystemet integreres),

— andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som for eksempel konstruerer, 
monterer eller installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifiseringen, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som 
angitt i nr. 6.

Den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for 
å integrere delsystemet), skal under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem 
for prosjektering, framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være gjenstand 
for tilsyn som angitt i nr. 6.

Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret 
for å integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i prosjekteringen og/eller 
produksjonen (herunder montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for disse aktivitetene, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

Søkere som bare er involvert i montering og installering, kan bare anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving av ferdig produkt.

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

(2) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes representant 
som er etablert i Fellesskapet».
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4. Framgangsmåte	for	EF-verifisering

4.1.  Oppdragsgiveren skal levere en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et fullstendig 
kvalitetsstyringssystem med designkontroll), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, 
som angitt i nr. 5.4 og 6.6, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de 
involverte produsentene om valg av meldt organ og om søknaden.

4.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering og drift, 
og vurdere om kravene i TSI-en er oppfylt.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

— den tekniske dokumentasjonen, herunder:

— en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er 
anvendt,

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— prøvingsprogrammet,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger 
angitt i TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal følge 
med alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

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

— en liste over alle produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og 
installering av delsystemet,

— vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

— alle tekniske krav som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, vedlikehold eller 
drift av delsystemet,

— en forklaring på hvordan alle faser nevnt i nr. 5.2 er omfattet av de kvalitetsstyringssystemene som 
anvendes av hovedleverandøren og/eller oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
bevis på at systemene er virkningsfulle,

— opplysninger om det eller de meldte organene som er ansvarlige for å godkjenne og føre tilsyn 
med disse kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Oppdragsgiveren skal legge fram resultatene av undersøkelser, kontroller og prøvinger(2), herunder 
typeprøvinger dersom det kreves, som er gjennomført av oppdragsgivers egnede laboratorium eller på 
vegne av dette.

(1) Definisjonen på en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog 
gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.

(2) Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt.
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4.4. Det meldte organet skal undersøke søknaden med hensyn til designkontroll og vurdere resultatene av 
prøvingene. Dersom designen er i samsvar med bestemmelsene i direktivet og den aktuelle TSI-en, 
skal det meldte organet utstede et sertifikat for designkontroll til søkeren. Sertifikatet skal inneholde 
konklusjonene fra designkontrollen, vilkårene for dens gyldighet, nødvendige opplysninger for 
å kunne identifisere den designen som er kontrollert, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av 
hvordan delsystemet fungerer.

Dersom oppdragsgiveren ikke mottar noe sertifikat for designkontroll, skal det meldte organet 
framlegge en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det skal tilrettelegges for klagebehandling.

4.5. Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som innehar den tekniske 
dokumentasjonen for sertifikatet for designkontroll, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen 
av kravene i TSI-en eller de foreskrevne bruksvilkårene for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle 
motta en tilleggsgodkjenning. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontrollene og 
prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen 
kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige sertifikatet for designkontroll eller ved at det 
utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal 
levere en søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

— alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet.

For dem som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det bare framlegges opplysninger 
om den relevante delen.

5.2. En oppdragsgiver eller en hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et 
kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.

Kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene til andre leverandører skal sikre at deres 
relevante medvirkning i delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkerne følger, skal dokumenteres på en 
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Systemet skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner:

— for alle søkere:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

— de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn 
til framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

— de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter 
prosjektering, framstilling, montering og installering, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, 
rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,
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— for hovedleverandørens vedkommende, i det omfang som er relevant for deres medvirkning til 
prosjekteringen av delsystemet:

— de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som vil bli 
anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
delsystemet, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes 
fullt ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av delsystemet,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemene i alle faser, herunder produksjonen, fungerer på en effektiv måte,

— samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele 
delsystemprosjektet:

— ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvaliteten på det samlede delsystemet, 
herunder særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets samlede prosjektering,

— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt 
finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

5.3. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet som 
er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystemer(1).

Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en på grunnlag av mer enn ett 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke følgende:

— om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en 
tydelig måte,

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert 
på en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandøren.

5.4. Det meldte organet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastsette om 
det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom søkeren innfører 
et kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt 
i henhold til standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos det 
delsystemet som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette 
i sin vurdering.

Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige 
medvirkning i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
de tekniske sidene ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et 
vurderingsbesøk i søkerens lokaler.

Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra 
kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle 
de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det 
slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

(1) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det meldte organet delta ved den endelige prøvingen av rullende materiell 
eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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De skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om enhver 
betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av kravene.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil kunne oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering 
er nødvendig.

Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det meldte organets ansvar

6.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og 
hovedleverandøren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2.  Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal oversende (eller 
få oversendt) til det meldte organet i nr. 5.1, alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig 
gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det er relevant for 
søkerens særlige medvirkning i delsystemet, herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:

at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert 
på en riktig og tydelig måte,

— for hver søker:

at kvalitetsstyringssystemet håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på 
delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel 
(herunder montering, installering og integrasjon), for eksempel inspeksjonsrapporter og 
prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3. Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, 
dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette ved tilsynet.

Det skal avlegges minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført relevante 
oppgaver (prosjektering, framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand 
for framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 4.

6.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren/søkerne på de stedene som er 
nevnt i nr. 5.2. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise 
revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
fungerer slik det skal. Det meldte organet skal gi søkeren eller søkerne en inspeksjonsrapport og 
eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5. Det meldte organet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal, 
dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene som nevnt i nr. 5, 
samordne tilsynsoppgavene med alle andre meldte organer som har ansvar for denne oppgaven, for å:

— sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til 
integreringen av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/994 22.10.2015

Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å:

— motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige meldte organene,

— være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.4,

— ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.5, på eget ansvar og i samarbeid med det eller 
de øvrige meldte organene.

7. Det meldte organet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og 
tilsyn, ha adgang til prosjekteringslokaler, byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og 
installeringsområder, lagerlokaler og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin 
alminnelighet til ethvert sted det finner nødvendig for å utføre sin oppgave, i henhold til søkerens 
særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

— den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

— den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

— de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av designkontrollen 
og godkjenningen av og tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utstede 
samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den 
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 
Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, 
og den skal inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske 
dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen 
skal minst inneholde de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— listen over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet som skal 
følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende 
dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er 
utstedt av de meldte organene,

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

— alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, 
tilpasning og vedlikehold,

— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det meldte organet og vedlagt 
tilhørende verifisering og/eller beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med 
direktivet og TSI-en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring 
av oppgavene, og som siden ikke er trukket tilbake.
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Sammen med sertifikatet skal det også følge inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet 
i forbindelse med verifiseringen, som nevnt i nr. 6.4 og 6.5,

— infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i 
TSI-en,

11. Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om relevante opplysninger om de 
godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet og de EF-sertifikatene for designkontroll som det har 
utstedt, tilbakekalt eller avvist.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utstedte EF-sertifikater for designkontroll med tillegg.

12. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid 
og i ytterligere tre år, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.4. Vurdering av vedlikeholdsordninger: Framgangsmåte for samsvarsvurdering

Dette er et åpent punkt.

_______________

VEDLEGG G

Reservert

_______________

VEDLEGG H

Reservert

_______________

VEDLEGG I

Reservert

_______________
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VEDLEGG J

Reservert

_______________

VEDLEGG K

Reservert

_______________
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VEDLEGG L

Aspekter som ikke er angitt i TSI-en for bevegelseshemmede personer, og som europeiske regler får anvendelse 
på, eller som er underlagt krav om melding av nasjonale regler

Infrastruktur

Parkeringsmuligheter for bevegelseshemmede personer (nr. 4.1.2.2)
(dette omfatter, men er ikke begrenset til: antall plasser, tilgjengelighet, plassering, størrelse, materialer, farger, merking 
og belysning).

Taktil ledelinje (nr. 4.1.2.3.2)

Gulvoverflaters sklisikkerhet (nr. 4.1.2.5)

Mål og utstyr for toaletter for rullestolbrukere (nr. 4.1.2.7.1)

Belysning i stasjonshallen (nr. 4.1.2.10)

Nødbelysning (nr. 4.1.2.10)

Visuell informasjon (nr. 4.1.2.11.1)

Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser (nr. 4.1.2.11.1)

Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter (nr. 4.1.2.11.1)

Nødutganger og alarmer (nr. 4.1.2.13)

Krav til bredde i henhold til passasjerstrømmer (nr. 4.1.2.14)

Trapper (nr. 4.1.2.15)

Ramper (nr. 4.1.2.17)

Rulletrapper (nr. 4.1.2.17)

Rullefortau (nr. 4.1.2.17)

Minste konstruksjonsprofil (nr. 4.1.2.18.2)

Økning av sporvidde (nr. 4.1.2.18.2)

Fareområde på perronger: definisjon og taktil merking (nr. 4.1.2.19)

Bruk av planoverganger (nr. 4.1.2.22)

Organisering av transport av rullestolbrukere med tilgjengelige transportmidler mellom en ikke-tilgjengelig stasjon og 
den neste tilgjengelige stasjonen på samme strekning (nr. 4.1.4)

Rullende materiell

Kundeinformasjon (nr. 4.2.2.8.1)

Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser (nr. 4.2.2.8.1)

Varselskilter, forbudsskilter og påbudsskilter (nr. 4.2.2.8.1)

Definisjoner

Måling av lysrefleksjonsgraden (nr. 4.3)

Nasjonal standard for punktskrift (nr. 4.3)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 64/998 22.10.2015

VEDLEGG M

Transportabel rullestol

M.1.  Virkeområde

I dette vedlegg beskrives de tekniske grenseverdiene for en transportabel rullestol.

M.2.  Egenskaper

De tekniske minstekravene er:

— Grunnleggende mål

— Bredde 700 mm pluss minst 50 mm på hver side for hendene ved forflytning

— Lengde 1 200 mm pluss 50 mm for føttene

— Hjul

— Det minste hjulet skal være i stand til å kjøre over en åpning som måler 75 mm horisontalt og 50 mm 
vertikalt

— Høyde

— Høyst 1 375 mm, med en 95-prosentil mannlig bruker

— Snuområde

— 1 500 mm

— Vekt

— Samlet vekt 200 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje)

— Hinderhøyde man kan komme over, og bakkeklaring

— Hinderhøyde man kan komme over: (høyst) 50 mm

— Bakkeklaring: (minst) 60 mm

— Største helningsvinkel som rullestolen kan holde seg stabil ved:

— En dynamisk stabilitet i alle retninger ved en vinkel på 6 grader

— En statisk stabilitet i alle retninger (også ved bruk av brems) ved en vinkel på 9 grader

___________
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VEDLEGG N

Skilter for bevegelseshemmede personer

N.1 Virkeområde

I dette vedlegg beskrives skilter til bruk på både infrastruktur og rullende materiell.

N.2 Skilter for infrastruktur

Skilter for infrastruktur for bevegelseshemmede personer skal beregnes i samsvar med følgende formel:

Minstestørrelsen for begrensning av de skriftlige og grafiske symbolene skal beregnes som følger: Leseavstand 
i mm delt på 250, multiplisert med 1,25 = rammestørrelsen i mm, dersom en ramme benyttes.

N.3 Skilter for rullende materiell

Minstestørrelsen for skilter for bevegelseshemmede personer innvendig i rullende materiell skal være 60 mm.

Minstestørrelsen for skilter for bevegelseshemmede personer utvendig på rullende materiell skal være 85 mm.

N.4 Internasjonalt symbol for rullestol

Et skilt som er i samsvar med det internasjonale symbolet for «hjelpemiddel for funksjonshemmede personer» 
(symbol 0100 i ISO 7000:2004), som identifiserer rullestoltilgjengelige områder, skal tilfredsstille følgende 
kriterier:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

N.5 Piktogram for induksjonssløyfe

Piktogrammet som angir hvor induksjonssløyfer er installert, skal være i samsvar med figur 1 samt med 
følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 1
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N.6 Piktogram for å ringe etter assistanse/be om opplysninger

Piktogrammet som angir hvor utstyr for å ringe etter assistanse/be om opplysninger befinner seg, skal være i 
samsvar med figur 2 samt med følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 2

N.7 Piktogram for nødanrop

Piktogrammet som angir hvor en nødanropsinnretning befinner seg, skal være i samsvar med figur 3 samt med 
følgende:

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit Grønn

NCS S 0500-N i samsvar med

C0 M0 Y0 K0 ISO 3864-1:2002 kapittel 11

FIGUR 3
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N.8 Piktogrammer for prioriterte seter

Symbol Bakgrunn

RAL 9003 signalhvit RAL 5022 midnattsblå

NCS S 0500-N NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0 Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

FIGUR 4

______________________________________




