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KOMMISJONSBESLUTNING

25.2.2016

2016/EØS/12/45

av 4. april 2011
om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell –
støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
[meddelt under dokument K(2011) 658]
(2011/229/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I henhold til
vilkårene i dette rammemandat ble byrået anmodet om
å utføre en begrenset revisjon av TSI-en for «Rullende
materiell – støy» (heretter kalt «TSI for støy») for
konvensjonelle tog, vedtatt ved kommisjonsvedtak
2006/66/EF(5).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

3)

Et referansespor hvis bruk er obligatorisk i henhold til
TSI-en for støy, er ikke tilgjengelig i alle medlemsstater,
og medlemsstatene kan ikke pålegges å etablere et
slikt. Dette har vært til hinder for utviklingen av like
konkurransevilkår for alle aktører i Den europeiske union
og medført en finansiell byrde som er større enn det som
ble forutsett i det opprinnelige vedtaket. Kommisjonen
og byrået har mottatt en rekke meddelelser om problemer
med tilgjengeligheten av referansespor, prøvingsmetoder
og prøvingskostnader.

4)

Med denne beslutning har Kommisjonen til hensikt å
avklare ansvaret med hensyn til referansespor, tillate
prøving på andre spor enn referansespor samtidig som
det sikres hensiktsmessig innsamling og registrering av
sammenlignbare opplysninger til bruk ved en framtidig
revisjon av TSI-en, redusere byrdene når det gjelder å
dokumentere samsvar for små serier av jernbanekjøretøyer,
og ta hensyn til den seneste utviklingen med hensyn til
ISO EN 3095-standarden.

5)

Støygrensene og virkeområdet skal ikke endres. Denne
beslutning utgjør derfor bare en begrenset revisjon av
TSI-en for støy og er ikke til hinder for en full revisjon av
TSI-en for støy som fastsatt i avsnitt 7 i TSI-en.

6)

Av klarhets- og enkelhetshensyn er det best å erstatte
vedtak 2006/66/EF i sin helhet.

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling
nr. ERA/REC/02-2010/NT av 30. mars 2010 og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 12 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) skal Det europeiske
jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») sikre at de
tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter
kalt «TSI-er») tilpasses til den tekniske utvikling og
markedsutviklingen samt til de samfunnsmessige krav, og
skal framlegge forslag for Kommisjonen til de endringer
i TSI-ene som det anser nødvendige.

2)

Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 gav
Kommisjonen byrået et rammemandat til å utføre
visse oppgaver i henhold til rådsdirektiv 96/48/
EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3)
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av
19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 33.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.

(4)
(5)

EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1.
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7)

Vedtak 2006/66/EF bør derfor oppheves.

8)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelsen fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 29
nr. 1 i direktiv 2008/57/EF —
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c) 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.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 3
Framgangsmåtene for samsvarsvurdering, bruksegnethet og EFverifisering fastsatt i avsnitt 6 i vedlegget til denne beslutning
skal bygge på de moduler som er angitt i kommisjonsbeslutning
2010/713/EF(6).

Artikkel 1
1. Herved vedtas den reviderte versjonen av den tekniske
spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI-en»)
som gjelder delsystemet «Rullende materiell – støy» i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, nevnt i
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, som beskrevet i vedlegget.

Artikkel 4
Kommisjonen skal forberede revisjonen og ajourføringen av
denne TSI-en og framlegge relevante anbefalinger for komiteen
nevnt i artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF («RIS-komiteen»), for
å sikre at det tas hensyn til den tekniske utviklingen og nye
samfunnsmessige krav, i samsvar med framgangsmåten fastsatt
i avsnitt 7.2 i vedlegget til denne beslutning.

2. TSI-en får anvendelse på rullende materiell i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som
definert i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 5

Den får anvendelse på nytt og eksisterende rullende materiell
som fastsatt i avsnitt 7 i vedlegget.

Vedtak 2006/66/EF oppheves. Vedtakets bestemmelser får
imidlertid fortsatt anvendelse på vedlikeholdsprosjekter
godkjent i samsvar med den TSI-en som er vedlagt nevnte
vedtak og, med mindre søkeren anmoder om at denne
beslutning skal anvendes, på prosjekter som gjelder nye
jernbanekjøretøyer, og for fornyelse eller opprusting av
eksisterende jernbanekjøretøyer som på tidspunktet for
kunngjøring av denne beslutning befinner seg på et høyere
utviklingstrinn eller er gjenstand for en kontrakt som er i ferd
med å realiseres.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle avtaler
som inneholder krav om grenseverdier for støy, innen seks
måneder etter at denne beslutning er trådt i kraft, med mindre
underretning allerede har funnet sted i samsvar med vedtak
2006/66/EF.
Følgende avtaler skal meddeles:

Artikkel 6
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger, som er inngått på
enten fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige
fordi den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk
eller lokal karakter,

Utferdiget i Brussel, 4. april 2011.

For Kommisjonen

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak,
infrastrukturforvaltninger eller sikkerhetsmyndigheter som
medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

Siim KALLAS
Visepresident
______

(6)

EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1.
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DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne
Delsystem: Rullende materiell til konvensjonelle tog
Virkeområde: Støy
Aspekt: Støy fra godsvogner, lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner
1.

INNLEDNING

1.1.

Teknisk virkeområde
Denne TSI-en gjelder for delsystemet rullende materiell til konvensjonelle tog som fastsatt i vedlegg II til
direktiv 2008/57/EF. Ytterligere opplysninger om delsystemet «Rullende materiell» gis i avsnitt 2.
Denne TSI-en omfatter støy fra rullende materiell innenfor rammen av denne TSI-en.

1.2.

Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.

1.3.

Innhold i denne TSI-en
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal denne TSI-en
a) angi det tilsiktede virkeområdet (avsnitt 2),
b) fastsette grunnleggende krav til det berørte området «Rullende materiell» og dets grensesnitt mot andre
delsystemer (avsnitt 3),
c) fastsette de funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som skal overholdes av delsystemet og
dets grensesnitt mot andre delsystemer (avsnitt 4),
d) for hvert enkelt tilfelle som vurderes, fastsette de framgangsmåter som skal benyttes for EF-verifiseringen
av delsystemene (avsnitt 6),
e) angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en (avsnitt 7),
f)

angi, for det berørte personalet, de faglige kvalifikasjoner og vilkår for de helse- og sikkerhetsmessige
vilkår på arbeidsplassen som kreves for å drive og vedlikeholde delsystemene og for å gjennomføre denne
TSI-en (avsnitt 4).

Denne TSI-en inneholder ingen spesifikasjoner for samtrafikkomponenter.
I samsvar med artikkel 5 nr. 5 kan det i hver TSI fastsettes bestemmelser for særtilfeller, som er angitt i avsnitt
7.
2.

DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1.

Definisjon av delsystem/virkeområde
Det rullende materiell som denne TSI-en gjelder for, omfatter enhetene definert i dette avsnitt, som kan kjøre
på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog. Denne TSI-en omfatter
grenseverdier for stasjonær støy, igangsettingsstøy, forbikjøringsstøy og innvendig støy i førerhuset.

2.1.1.

Tog med forbrenningsmotor eller elektrisk motor
Denne typen enhet omfatter alle passasjertog som består av ett eller flere jernbanekjøretøyer, i fast eller
forhåndsdefinert sammensetning. Trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor er installert i
noen av (eller alle) kjøretøyene i toget, og toget er utstyrt med minst ett førerhus.
Denne typen kalles heretter motorvognsett.
Eksempler på motorvognsett: motorvognsett, motorvognsett med elektrisk motor og/eller dieselmotor,
skinnegående motorvogner.
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2.1.2.

Trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor
Denne typen enhet omfatter trekkenheter som ikke kan føre nyttelast, som lokomotiver med forbrenningsmotor
eller elektrisk motor eller drivenheter. Disse kjøretøyene er beregnet på transport av gods og/eller passasjerer.
Denne typen kalles heretter lokomotiver.
Eksempler på lokomotiver: lokomotiv, skiftelokomotiv, drivenhet, motorvogn.

2.1.3.

Passasjervogner
Denne typen enhet omfatter kjøretøyer uten trekkraft som fører passasjerer og/eller bagasje i variabel
sammensetning med vogner av kategorien «trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor» som
leverer trekkraften.
Denne typen kalles heretter passasjervogner.
Eksempler på passasjervogner: passasjervogn, styrevogn, reisegodsvogn og biltransportvogn når denne er
beregnet å inngå i passasjertog.

2.1.4.

Godsvogner, herunder jernbanekjøretøyer til transport av lastebiler
Denne typen enhet omfatter kjøretøyer uten trekkraft beregnet på transport av gods og ikke på at mennesker
skal oppholde seg der under drift.
Denne typen kalles heretter godsvogner.

2.1.5.

Mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur
Denne typen enhet omfattes av denne TSI-en bare når den har følgende egenskaper:
a) den kjører på egne jernbanehjul,
b) den er konstruert med de egenskaper som kreves for drift av sporbaserte togdeteksjonssystemer, og
c) i transportkonfigurasjon går den på egne jernbanehjul, for egen maskin eller trukket.
Arbeidskonfigurasjonen hører ikke inn under denne TSI-ens virkeområde.
Denne typen enhet kalles heretter arbeidsmaskin. Arbeidsmaskiner skal oppfylle kravene fastsatt for
lokomotiver i denne TSI-en.

2.2.

Delsystemets grensesnitt
Denne TSI-en for støy har grensesnitt mot
a) kategorien godsvogner med hensyn til
–

forbikjøringsstøy,

–

stasjonær støy,

b) kategoriene lokomotiver, motorvognsett, arbeidsmaskiner og passasjervogner med hensyn til
–

stasjonær støy,

–

igangsettingsstøy (gjelder ikke passasjervogner),

–

forbikjøringsstøy,

–

innvendig støy i førerhuset når dette er relevant.

3.

GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1.

Allment
Oppfyllelse av de relevante grunnleggende krav nevnt i avsnitt 3 i denne TSI-en skal sikres ved at spesifikasjonene
fastsatt i avsnitt 4 for delsystemet overholdes, som vist ved et positivt resultat av samsvarsvurderingen av
delsystemet, som fastsatt i avsnitt 6.
Samsvarsvurderingen skal imidlertid utføres etter framgangsmåter som hører inn under berørte medlemsstats
ansvar, dersom deler av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av
a) punkter i TSI-en som er åpne eller beheftet med forbehold,
b) et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF,
c) særtilfellene beskrevet i avsnitt 7.7 i denne TSI-en.

3.2.

Grunnleggende krav
De grunnleggende kravene omhandler
a) sikkerhet,
b) pålitelighet og tilgjengelighet,
c) helse,
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d) miljøvern,
e) teknisk kompatibilitet.
Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem.
3.3.

Allmenne grunnleggende krav

3.3.1.

Miljøvern
Driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal overholde gjeldende regler om
støyplager i samsvar med det grunnleggende kravet i nr. 1.4.4 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF.
Når det gjelder delsystemet rullende materiell og støy fra rullende materiell, er dette grunnleggende kravet
nærmere beskrevet i følgende underavsnitt:
a) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4),
b) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
c) igangsettingsstøy (grunnleggende parameter i nr. 4.2.2.3),
d) innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og styrevogner (grunnleggende parameter i nr. 4.2.3).

4.

KARAKTERISERING AV DELSYSTEMET

4.1.

Innledning
Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og
som delsystemet rullende materiell er en del av, er et integrert system hvis sammenheng skal kontrolleres.
Sammenhengen skal kontrolleres, særlig med hensyn til spesifikasjonene for delsystemet, grensesnittene mot
det systemet det er integrert i, samt drifts- og vedlikeholdsregler.
Støygrensene i delsystemet rullende materiell er beskrevet i dette avsnitt, idet det tas hensyn til alle relevante
grunnleggende krav.
Denne TSI-en får anvendelse på nye kjøretøy og rullende materiell som er fornyet eller opprustet, dersom dette
kreves i henhold til avsnitt 7.
Vedlegg G inneholder generelle opplysninger og definisjoner i forbindelse med støyprøving. Med mindre
annet framgår av denne TSI-en, skal de relevante EN-standarder med hensyn til termer, definisjoner,
instrumentering og kalibrering, målekvalitetet, krav til prøvingsrapporter og andre generelle opplysninger
knyttet til støyprøvingen anvendes.

4.2.

Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet
På grunnlag av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og tekniske
spesifikasjoner for støygrenser i delsystemet rullende materiell:
a) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
b) igangsettingsstøy (grunnleggende parameter i nr. 4.2.2.3),
c) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4),
d) innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og styrevogner (grunnleggende parameter i nr. 4.2.3).

4.2.1.

Støy fra godsvogner
Støy fra godsvogner kan deles inn i forbikjøringsstøy og stasjonær støy.
Forbikjøringsstøy fra en godsvogn påvirkes i høy grad av rullestøy (støy fra kontakten mellom hjul og skinner),
som er avhengig av hastighet.
Rullestøyen skyldes hjulenes og skinnenes ruhet og er den akustiske effekten av at hjulene ruller over skinnene.
Parameteren for karakterisering av forbikjøringsstøy omfatter:
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,
b) mikrofonens posisjon,
c) vognens hastighet,
d) skinnenes tilstand (f.eks. den akustiske effekten av skinneruhet, sporets vertikale og laterale
dempefaktorer).
Stasjonær støy fra godsvogner er relevant bare dersom vognen er utstyrt med hjelpeinnretninger som motorer,
generatorer eller kjølesystemer.
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Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonens posisjon,
b) driftsforhold.
4.2.1.1. G r e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n g s s t ø y
Indikatoren for forbikjøringsstøy er A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq, Tp målt under
forbikjøringstiden i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinneoverkant.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg E.
Målte nivåer for forbikjøringsstøy skal overholde verdiene fastsatt i tabell 1 når de måles på spor som oppfyller
kravene i vedlegg A. Det er tillatt å gjennomføre prøvingen på spor som ikke oppfyller kravene i vedlegg A, og
dersom støynivåene ikke overstiger verdiene angitt i tabell 1, antas kravet å være oppfylt.
For sporet der målingen av forbikjøringsstøy gjennomføres, skal følgende forhold måles og registreres:
a) sporets vertikale og laterale dempefaktor i samsvar med EN 15461,
b) den akustiske effekt av sporets ruhet i samsvar med EN 15610.
Dersom sporet der målingene er utført, oppfylte referansevilkårene i vedlegg A, eller dersom
godkjenningskriteriet i vedlegg B er oppfylt, skal de målte verdier merkes som «sammenlignbare». I motsatt
fall skal de målte verdier merkes som «ikke-sammenlignbare».
Det skal registreres i den tekniske dokumentasjon og ERATV hvorvidt de målte verdier er «sammenlignbare»
eller «ikke-sammenlignbare». Målte støyverdier og tilsvarende sporkvalitet skal oppbevares i den
tekniske dokumentasjon for senere vurdering av forholdet mellom jernbanekjøretøy og sporstøy for både
sammenlignbare og ikke-sammenlignbare opplysninger.
Den målte verdien for akustisk effekt av skinneruhet er gyldig fra tre måneder før målingen til tre måneder etter
målingen, forutsatt at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke skinneruheten.
Den målte verdien for sporets dempefaktorer er gyldig fra ett år før målingen til ett år etter målingen, forutsatt
at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke sporets dempefaktor.
Dersom samme sporstrekning brukes på ny for måling av forbikjøringsstøy utenfor disse periodene, skal
den akustiske effekten av skinneruhet eller dempefaktoren måles på ny. Den tekniske dokumentasjon skal
inneholde bevis på at de opplysninger om sporet som hører til målingen av forbikjøringsstøy for angjeldende
type, var gyldige på dagen(e) prøvingen ble utført, f.eks. ved å oppgi dato for siste vedlikehold som kan
påvirke støyforholdene.
Tabell 1
Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner
Vogner

LpAeq,Tp i dB
-1

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på høyst 0,15 m
ved 80 km/t

82

Vogner som er fornyet eller opprustet i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF,
med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på høyst 0,15 m-1 ved 80 km/t

84

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,15 m-1
og høyst 0,275 m-1 ved 80 km/t

83

Vogner som er fornyet eller opprustet i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF,
med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,15 m-1 og høyst
0,275 m-1 ved 80 km/t

85

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,275 m-1
ved 80 km/t

85

Vogner som er fornyet eller rustet opp i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/
EF med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,275 m-1
ved 80 km/t

87

Apl er antall aksler dividert med lengden over bufferne.
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Dersom enheten har en høyeste driftshastighet som er lavere enn 80 km/t, skal enheten prøves ved denne
høyeste hastigheten; grensene for forbikjøringsstøy for 80 km/t gjelder uten korreksjon. Ellers måles
forbikjøringsstøyen for en enhet ved 80 km/t og ved v (der v = 190 km/t eller den høyeste driftshastigheten
enheten er konstruert for, dersom høyeste hastighet er lavere enn 190 km/t). Verdien som skal sammenlignes
med grenseverdiene (se tabell 1), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den målte verdien ved høyeste
hastighet, men angitt ved 80 km/t etter ligningen LpAeq,Tp (80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-30*log (v/80 km/t).
4.2.1.2. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y
Stasjonær støy skal beskrives ved A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq,T.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg C.
Grenseverdien for stasjonær støy fra godsvogner målt i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og 1,2 m over
skinneoverkant er angitt i tabell 2. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T.
Tabell 2
Grenseverdi LpAeq,T for stasjonær støy fra godsvogner
Vogner
Alle godsvogner

4.2.2.

LpAeq,T i dB
65

Støy fra lokomotiver, motorvognsett, passasjervogner og arbeidsmaskiner

4.2.2.1. I n n l e d n i n g
I tråd med nr. 2.1.5 skal arbeidsmaskiner vurderes i henhold til samme krav som lokomotiver. Der det er
relevant, skal den lokomotivtype (elektrisk, diesel) hvis krav skal anvendes, tilsvare den trekkenheten som
er montert i arbeidsmaskinen. Dersom arbeidsmaskinen er dieseldrevet, skal den tilsvare diesellokomotiver
med P >/= 2000 kW ved motorens utgående aksel. Dersom arbeidsmaskinen ikke har en trekkenhet, bør
måleforholdene være som for passasjervogner/godsvogner (ingen prøving av igangsettingsstøy), men
grenseverdiene skal være som for lokomotiver.
Støy fra lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner kan deles inn i stasjonær støy, igangsettingsstøy og
forbikjøringsstøy. Støyen inne i førerhuset er en parameter for enheter som har førerhus.
Stasjonær støy påvirkes i høy grad av hjelpeinnretninger, for eksempel kjølesystemer, klimaanlegg og
kompressorer.
Igangsettingsstøy er en kombinasjon av støy fra trekkomponenter, for eksempel dieselmotorer, kjølevifter og
hjelpeinnretninger.
Forbikjøringsstøy påvirkes i høy grad av rullestøy fra kontakten mellom hjul og skinner, som er avhengig av
hastighet.
Selve rullestøyen skyldes den kombinerte akustiske effekten av skinne/hjul-ruheten og de dynamiske
egenskapene til sporet og hjulsettet.
Ved lavere hastigheter er også støy fra hjelpeinnretninger og trekkenheter av betydning.
Støynivået kjennetegnes ved
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,
b) mikrofonens posisjon,
c) enhetens hastighet,
d) skinnenes ruhet,
e) sporets dynamiske egenskaper og støyutstråling.
Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonens posisjon,
b) driftsforhold.
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4.2.2.2. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y
Grenseverdiene for stasjonær støy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over
skinneoverkant. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T. Grenseverdiene for støy fra kjøretøyene under
nevnte vilkår er angitt i tabell 3.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg C.
Tabell 3
Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, elektriske motorvognsett (EMU), dieselmotorvognsett (DMU) og passasjervogner
Jernbanekjøretøy

LpAeq,Tp i dB

Elektriske lokomotiver og elektriske arbeidsmaskiner

75

Diesellokomotiver og dieselarbeidsmaskiner

75

EMU-er

68

DMU-er

73

Passasjervogner

65

Det spesifiserte nivået for stasjonær støy er energigjennomsnittet av alle verdier målt ved målepunktene
definert i vedlegg C.
4.2.2.3. Gr e n s e v e r d i e r f o r i g a n g s e t t i n g sst ø y
Grenseverdiene for stasjonær støy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over
skinneoverkant.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg D.
For arbeidsmaskiner skal framgangsmåten ved igangsetting utføres uten ekstra vognlast. Indikatoren for
lydtrykknivået er LpAFmax. Grenseverdiene for igangsettingsstøy fra jernbanekjøretøyene under nevnte
vilkår er angitt i tabell 4.
Tabell 4
Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er og DMU-er
Jernbanekjøretøy

LpAFmax i dB

Elektriske lokomotiver P < 4500 kW ved jernbanehjulet

82

Elektriske lokomotiver P >/= 4500 kW ved jernbanehjulet og arbeidsmaskiner med
elektrisk motor

85

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel

86

Diesellokomotiver P >/= 2000 kW ved motorens utgående aksel og dieselarbeidsmaskiner

89

EMU-er

82

DMU-er P < 500 kW/motor

83

DMU-er P >/= 500 kW/motor

85

4.2.2.4. Gr e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n gsst ø y
Grenseverdiene for forbikjøringsstøy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og 1,2 m over
skinneoverkant ved en hastighet på 80 km/t. Indikatoren for A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå er
LpAeq,Tp.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg E.
Målte nivåer for forbikjøringsstøy skal overholde verdiene fastsatt i tabell 5 når de måles på spor som oppfyller
kravene i vedlegg A. Det er tillatt å gjennomføre prøvingen på spor som ikke oppfyller kravene i vedlegg A, og
dersom støynivåene ikke overstiger verdiene angitt i tabell 5, antas kravet å være oppfylt.
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For sporet der målingen av forbikjøringsstøy gjennomføres, skal følgende forhold måles og registreres:
a) sporets vertikale og laterale dempefaktor i samsvar med EN 15461,
b) den akustiske effekten av sporets ruhet i samsvar med EN 15610.
Dersom sporet der målingene er utført, oppfylte referansevilkårene i vedlegg A, eller dersom
godkjenningskriteriet i vedlegg B er oppfylt, skal de målte verdier merkes som «sammenlignbare». I motsatt
fall skal de målte verdier merkes som «ikke-sammenlignbare».
Det skal registreres i den tekniske dokumentasjon og ERATV hvorvidt de målte verdier er «sammenlignbare»
eller «ikke-sammenlignbare». Målte støyverdier og tilsvarende sporkvalitet skal alltid oppbevares i den
tekniske dokumentasjon for senere vurdering av forholdet mellom jernbanekjøretøy og sporstøy for både
sammenlignbare og ikke-sammenlignbare opplysninger.
Den målte verdien for akustisk effekt av skinneruhet er gyldig fra tre måneder før målingen til tre måneder etter
målingen, forutsatt at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke skinneruheten.
Den målte verdien for sporets dempefaktorer er gyldig i ett år før målingen til ett år etter målingen, forutsatt at
det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke sporets dempefaktor.
Dersom samme sporstrekning brukes på ny for måling av forbikjøringsstøy utenfor disse periodene, skal
den akustiske effekten av skinneruhet eller dempefaktoren måles på ny. Den tekniske dokumentasjonen skal
inneholde bevis på at de opplysningene om sporet som hører til målingen av forbikjøringsstøy for angjeldende
type, var gyldige på dagen(e) prøvingen ble utført, f.eks. ved å angi dato for siste vedlikehold som kan påvirke
støyforholdene.
Dersom enheten har en høyeste driftshastighet som er lavere enn 80 km/t, skal enheten prøves ved denne
høyeste hastigheten; grensene for forbikjøringsstøy for 80 km/t gjelder uten korreksjon. Ellers måles
forbikjøringsstøyen for en enhet ved 80 km/t og ved v (der v = 190 km/t eller den høyeste driftshastigheten
enheten er konstruert for, dersom høyeste hastighet er lavere enn 190 km/t). Verdien som skal sammenlignes
med grenseverdiene (se tabell 5), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den målte verdien ved høyeste
hastighet, men normalisert til 80 km/t etter følgende ligning:
LpAeq,Tp(80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-30*log (v/80 km/t).
Grenseverdiene for støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-er og passasjervogner
i henhold til ovennevnte vilkår er angitt i tabell 5. For arbeidsmaskiner skal målingen utføres uten ekstra
vognlast.
Tabell 5
Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er, DMU-er og passasjervogner
Jernbanekjøretøy

LpAeq,Tp i dB

Elektriske lokomotiver og arbeidsmaskiner med elektrisk motor

85

Diesellokomotiver og dieselarbeidsmaskiner

85

EMU-er

81

DMU-er

82

Passasjervogner

80

Arbeidsmaskiner som bremses utelukkende av bremser med k-blokker eller skivebremser, anses å oppfylle
kravene til forbikjøringsstøy i tabell 5 uten måling. Dette gjelder også dersom disse kjøretøyene er utstyrt med
bremser med k-blokker.
4.2.3.

Innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner med førerhus
Som nevnt i nr. 2.1.5 skal arbeidsmaskiner vurderes i henhold til samme krav som lokomotiver.
Innvendig støynivå i passasjervogner anses ikke for å være en grunnleggende parameter. Støynivået i
førerhuset er derimot et viktig tema. Støynivået i førerhuset skal holdes så lavt som mulig ved at støyen ved
kilden begrenses, og ved hjelp av egnede ekstra tiltak (lydisolering, lydabsorpsjon). Grenseverdiene er definert
i tabell 6. For arbeidsmaskiner skal målingen utføres uten ekstra vognlast.
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Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg F.
Tabell 6
Grenseverdier LpAeq,T for innvendig støy i førerhuset til elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er, DMU-er og passasjervogner med førerhus

LpAeq,Tp i dB

Tidsintervaller
for måling T i
sekunder

Stillstand (måling ved utvendig varselsignal med maksimalt
lydtrykk fra signalhornet, men under 125 dB(A) i en avstand
av 5 m foran vognen og 1,6 m over skinneoverkant)

95

3

Høyeste hastighet, men lavere enn 190 km/t (måling i åpent
landskap uten innvendige og utvendige varselsignaler)

78

60

Støy i førerhuset

Denne tabellen gjelder for førerhus. Under alle omstendigheter skal jernbaneforetak og deres personale
overholde europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og
sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)(7),
men overholdelse av direktiv 2003/10/EF berører ikke EF-verifisering av rullende materiell med førerhus.
Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.

Denne TSI-en inngår i rammen av TSI-er som fastsetter kravene til delsystemet rullende materiell til
konvensjonelle tog.
Driftsbestemmelser

4.4.

I lys av de grunnleggende kravene i kapittel 3 finnes det ingen bestemte driftsregler for delsystemet rullende
materiell med hensyn til støy fra rullende materiell.
Vedlikeholdsregler

4.5.

a) Parametrer for kontakt hjul/skinne (hjulprofil),
b) hjulskader (hjulslag, manglende rundhet).
Se vedlikeholdsplanen i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog.
Faglige kvalifikasjoner

4.6.

Det finnes ingen ytterligere krav utover gjeldende fellesskapsregler og nasjonal lovgivning som er i samsvar
med Fellesskapets regelverk, vedrørende faglige kvalifikasjoner.
Helse- og sikkerhetskrav

4.7.

De nedre tiltaksverdiene for eksponering fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2003/10/EF (17. særdirektiv i henhold
til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF(8)) overholdes med nåværende grenseverdier for innvendig støy
i førerhus
a) med hensyn til toppverdier,
b) generelt med hensyn til gjennomsnittsverdier ved normale driftsforhold.
4.8.

Registre over infrastruktur og rullende materiell

4.8.1.

Infrastrukturregister
Gjelder ikke for denne TSI-en.

4.8.2.

Register over rullende materiell
Når det gjelder delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell, skal følgende
opplysninger tas med i registeret over rullende materiell:
a) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4), vedlagt opplysninger om akustisk
effekt av skinneruhet og vertikale og laterale dempefaktorer for sporet målingene ble utført på. Disse
opplysningene skal angi hvorvidt de målte verdiene er «sammenlignbare» eller «ikke-sammenlignbare»
som definert i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 med hensyn til forbikjøringsstøy,

(7)
(8)

EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38.
EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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b) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
c) igangsettingsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.2.3),
d) innvendig støy i førerhuset.
5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER
Det er ikke angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en.

6.

SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE
OG VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1.

Samtrafikkomponenter
Ikke relevant

6.2.

Delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell

6.2.1.

Framgangsmåter for vurdering
På anmodning fra søkeren skal et meldt organ utføre EF-verifisering i samsvar med vedlegg VI til direktiv
2008/57/EF og i samsvar med bestemmelsene i de relevante modulene.
Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet rullende materiell, herunder støyaspektet,
i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF.

6.2.2.

Moduler
For å verifisere støykravene beskrevet i avsnitt 4 kan søkeren velge mellom følgende moduler:
a) enten framgangsmåten for EF-typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i
kombinasjon med en modul for produksjonsfasen, som skal være enten
–

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD), eller

–

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF),

b) eller det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med framgangsmåten for designkontroll (modul SH2).
Modul SD kan velges bare når søkeren benytter et kvalitetsstyringssystem som omfatter produksjon samt
inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, som er blitt godkjent og underlagt tilsyn av et meldt organ etter
eget valg.
Modul SH1 kan velges bare når søkeren benytter et kvalitetsstyringssystem som omfatter prosjektering,
produksjon og prøving av det ferdige produktet, som er blitt godkjent og underlagt tilsyn av et meldt organ
etter eget valg.
6.2.3.

Verifiseringsmetoder som er spesifikke for støy fra rullende materiell

6.2.3.1. I n n l e d n i n g
Uten hensyn til unntakene fastsatt i dette avsnitt skal det for alle nye typer i utgangspunktet vurderes om de
oppfyller kravene i avsnitt 4 i denne TSI-en. I stedet for prøvingsmetodene fastsatt i avsnitt 4 i denne TSI-en
kan én eller flere av prøvingene erstattes med en forenklet vurderingsmetode. Kriteriene for tillatelse til og
kravene i forbindelse med den forenklede vurderingsmetoden er fastsatt i dette avsnitt.
Den forenklede vurderingsmetoden består av en akustisk sammenligning av den typen som skal vurderes, med
en eksisterende type med dokumenterte støyegenskaper som allerede oppfyller TSI-en for støy; sistnevnte
kalles i det følgende referansetype.
Det er tillatt å erstatte støyprøvingen med en forenklet vurdering dersom den typen som vurderes, er
sammenlignbar med en referansetype som er prøvet i samsvar med
a) avsnitt 4 i denne TSI-en, og dersom resultater for forbikjøringsstøy er merket «sammenlignbare», eller
b) i samsvar med avsnitt 4 i TSI-en «Rullende materiell — støy» for konvensjonelle tog vedtatt ved vedtak
2006/66/EF.
Forenklet vurdering kan benyttes for følgende enheter:
a) motorvognsett i ulike sammensetninger,
b) enheter som er fornyet eller rustet opp i samsvar med nr. 7.6 i denne TSI-en,
c) nye enheter som hovedsakelig er basert på en eksisterende konstruksjon (samme kjøretøyfamilie).
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For enheter som eventuelt kan egne seg for forenklet vurdering, skal samsvarsbeviset inneholde en detaljert
beskrivelse av støyrelaterte endringer sammenlignet med referansetypen. Ut fra denne beskrivelsen skal en
forenklet vurdering (se nr. 6.2.3.2 og 6.2.3.3) utføres for å identifisere forskjellene med hensyn til forventet
støy i henhold til nr. 4.2 mellom referanseenheten og den enhet som skal vurderes.
Forenklet vurdering av en enhet kan gjøres selvstendig for hver enkelt støysituasjon, dvs. for stasjonær støy,
igangsettingsstøy, støy i førerhuset og forbikjøringsstøy.
6.2.3.2. F o r e n k l e t v u r d e r i n g f o r l o k o m o t i v e r , m o t o r v o g n s e t t , p a s s a s j e r v o g n e r o g
arbeidsmaskiner
Den forenklede vurderingen skal vise at enheten som vurderes, oppfyller kravene med hensyn til støynivå som
fastsatt i denne TSI-en for de støysituasjonene der den forenklede vurderingen brukes.
Den forenklede vurderingen av en enhet skal bestå i å skaffe til veie dokumentasjon som viser at de akustisk
relevante systemene og egenskapene enten er identiske med referansetypens eller er slik at de ikke medfører
høyere støyutslipp for enheten som vurderes. Den forenklede vurderingen kan enten være en beregning av
eller forenklet måling (f.eks. lydeffektnivå for støykilder) eller en kombinasjon av begge. Støyrelevante
systemer som avviker fra referansetypen, skal angis i den tekniske dokumentasjonen.
6.2.3.3. F o r e n k l e t v u r d e r i n g f o r g o d s v o g n e r
Se også nr. 7.6.1 for opprustede eller fornyede godsvogner. Dersom det er behov for ytterligere
samsvarsvurdering og vilkårene i tabell 7 er oppfylt, kan den forenklede vurderingsmetoden anvendes for
opprustede og fornyede godsvogner.
For nye godsvogner: I tilfeller der vilkårene i tabell 7 er oppfylt, kan den forenklede vurderingsmetoden
anvendes for godsvogner.
Tabell 7
Liste over støyrelevante parametrer for godsvogner og tillatte avvik i forhold til «referansetype»konfigurasjon
Enhetsparameter

Tillatt avvik

Gjelder for
Stasjonær støy

Forbikjørings
støy

Enhetens maksimale hastighet

Endring på 10 km/t tillatt i forhold
til referansetypen

—

•

Hjultype

Tillatt dersom mindre støyende enn
referansetypens hjultype (akustiske
egenskaper for hjulene er fastsatt i
vedlegg E i EN 13979-1)

—

•

Antall aksler per lengdeenhet (i
forhold til enten godsvognens
lengde eller antallet hjulsett,
eller begge)

Tillatt dersom lavere enn
referansetypen

—

•

Egenvekt

Endring på +/- 5 % tillatt i forhold
til referansetypen

—

•

Bremseanlegg

Ingen endring tillatt i forhold til
referansetypen

—

•

Godsvognklasse (f.eks.
tankvogn, bunntømmingsvogn,
reisegodsvogn, flatvogn)

Ingen endring av klasse tillatt i
forhold til referansetypen

•

•

Hjelpeutstyr

Ingen begrensninger

•

—

Dersom det er tillatt å bruke forenklet vurdering,
a) anses forbikjøringsstøynivåene som fastsatt i nr. 4.2.1.1 å være oppfylt uten prøving;
b) for stasjonær støy skal den forenklede vurderingen av en enhet bestå i å skaffe til veie dokumentasjon
som viser at de akustisk relevante systemer og egenskaper enten er identiske med referansetypens eller
er slik at de ikke medfører høyere støyutslipp for enheten som vurderes. Den forenklede vurderingen kan
være en beregning, en forenklet måling (f.eks. lydeffektnivå for støykilder) eller en kombinasjon av de to.
Støyrelevante systemer som avviker fra referansetypen, skal angis i den tekniske dokumentasjonen.
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6.2.4.

Enheter som krever EF-sertifisering i samsvar med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog og
denne TSI-en
Når en enhet er vurdert positivt i forhold til TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog, anses den å
oppfylle kravene i denne TSI-en uten videre kontroller. I så fall kan søkeren utstede en EF-erklæring uten
ytterligere vurdering. Dette er bare tillatt dersom det ikke er noen avvik i forbindelse med støyaspekter.

7.

GJENNOMFØRING

7.1.

Allment
Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for
konvensjonelle tog mot fullstendig samtrafikkevne.
For å støtte denne utviklingen kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet med
andre TSI-er.

7.2.

Revisjon av TSI
I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF har byrået ansvar for å forberede revisjonen og ajourføringen
av TSI‑er og framlegge eventuelle anbefalinger for Kommisjonen for å ta hensyn til den tekniske utvikling
eller endrede samfunnsmessige krav. Dessuten kan en trinnvis vedtakelse og revisjon av andre TSI-er også få
betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer av denne TSI-en skal gjennomgås nøye, og ajourførte TSI-er
vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.
Kommisjonen vil uansett, og senest innen 23. juni 2013, framlegge for komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv
2008/57/EF (også kalt «RIS-komiteen») en rapport og om nødvendig et forslag til revisjon av denne TSI-en
med hensyn til følgende punkter:
a) en vurdering av gjennomføringen av TSI-en, særlig når det gjelder kostnader og nytte,
b) anvendelsen av en kontinuerlig grenseverdikurve LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner som en
funksjon av APL (aksler per lengdeenhet), forutsatt at dette ikke hindrer teknisk nyskaping, særlig når det
gjelder togstamme,
c) annet trinn i grenseverdiene for forbikjøringsstøy fra godsvogner, lokomotiver, motorvognsett og
passasjervogner (se nr. 7.3), i samsvar med resultatene fra sammenlignbare støymålingskampanjer som
særlig tar hensyn til teknisk utvikling og tilgjengelig teknologi for både spor og rullende materiell og
nytte- og kostnadsanalyser,
d) et eventuelt annet trinn i grenseverdiene for igangsettingsstøy for diesellokomotiver og motorvognsett,
e) innlemmelse av infrastruktur i virkeområdet for TSI-en for støy i samordning med TSI-en for infrastruktur,
f)

7.3.

innlemmelse i TSI-en av en ordning for overvåking av hjulskader. Hjulskader påvirker støyutslippet.

Framgangsmåte i to trinn
Det anbefales at dersom nytt rullende materiell bestilles etter 23. juni 2016 eller gis tillatelse til ibruktaking
etter 23. juni 2018, bør nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i denne TSI-en anvendes med en støyreduksjon på 5 dB, unntatt
for DMU-er og EMU-er. For disse sistnevnte er reduksjonen på 2 dB. Denne anbefalingen skal bare tjene som
et grunnlag for revisjonen av nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i forbindelse med revisjonen av TSI-en som nevnt i nr. 7.2.

7.4.

Ettermonteringsprogram for støyreduksjon
Som følge av jernbanekjøretøyenes lange levetid er det også nødvendig å treffe tiltak for den eksisterende
parken av rullende materiell, først og fremst for godsvogner, for å kunne oppnå en merkbar reduksjon av
støynivået slik det oppleves innenfor et rimelig tidsrom. Kommisjonen vil ta initiativ til å drøfte alternativer
for ettermontering på godsvogner med relevante interessenter for å kunne oppnå en generell avtale med
bransjen.

7.5.

Anvendelse av denne TSI-en på nytt rullende materiell
Spesifikasjonene i denne TSI-en får anvendelse på alt nytt rullende materiell innenfor denne TSI-ens
virkeområde.

7.5.1.

Igangsettingsstøy
Grenseverdiene for igangsettingstøy kan heves med 2 dB for alle DMU-er med en motoreffekt høyere enn
500 kW/motor som er gitt tillatelse til ibruktaking før 23. juni 2011.

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.5.2.

Nr. 12/467

Unntak for nasjonale, bilaterale, multilaterale eller multinasjonale avtaler

7.5.2.1. G j e l d e n d e a v t a l e r
Dersom avtalene inneholder krav som berører støyaspektet, vil disse avtalene være tillatt inntil de nødvendige
tiltakene er truffet, herunder avtaler på EU-plan vedrørende denne TSI-en med Den russiske føderasjon og alle
andre SUS-stater (Samveldet av uavhengige stater) som grenser mot EU.
7.5.2.2. F r a m t i d i g e a v t a l e r o g e n d r i n g a v e k s i s t e r e n d e a v t a l e r
Alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende avtaler skal ta hensyn til Fellesskapets regelverk og
særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike avtaler/endringer.
7.6.

Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende rullende materiell

7.6.1.

Fornyelse eller opprusting av eksisterende godsvogner
Dersom godsvognen skal fornyes eller rustes opp, skal den berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 20 i
direktiv 2008/57/EF avgjøre hvorvidt det er nødvendig med en ny tillatelse til ibruktaking. Dersom fornyelsen
eller opprustingen medfører at bremsesystemets ytelse i den aktuelle vognen endres og ny tillatelse til
ibruktaking kreves, stilles det krav om at nivået for forbikjøringsstøy for denne vognen skal være i samsvar
med det relevante nivået i tabell 1 i nr. 4.2.1.1.
Dersom en vogn, når den fornyes eller opprustes, utstyres (eller allerede er utstyrt) med k-blokker og ingen
andre støykilder tilføres vognen, skal det kunne forutsettes at verdiene i nr. 4.2.1.1 er oppfylt uten prøving.
Det er ikke obligatorisk å foreta en opprusting bare for å redusere støyutslippet, men dersom opprustingen
utføres av andre årsaker, skal det godtgjøres at fornyelse eller opprusting ikke øker forbikjøringsstøyen, eller
dersom den øker forbikjøringsstøyen, holder seg innenfor grensene angitt i denne TSI-en.
For stasjonær støy skal det godtgjøres at den stasjonære støy enten ikke økes, eller dersom den økes, holder
seg innenfor grensene angitt i denne TSI-en.
Som alternativ til en fullstendig måling av kjøretøyet kan det vises at enheten oppfyller kravene ved at det
utføres en vurdering i henhold til vilkårene fastsatt i nr. 6.2.3 i denne TSI-en. I så fall skal referanseenheten
være enheten før opprusting.

7.6.2.

Fornyelse eller opprusting av lokomotiver, motorvognsett, passasjervogner og arbeidsmaskiner
Det skal godtgjøres at støynivåene til de fornyede eller opprustede enhetene enten ikke er økt, eller dersom de
er økt, holder seg innenfor grenseverdiene angitt i denne TSI-en.
Som alternativ til en fullstendig måling av kjøretøyet kan det vises at enheten oppfyller kravene, ved at det
utføres en vurdering i henhold til vilkårene fastsatt i nr. 6.2.3 i denne TSI-en. I så fall skal referanseenheten
være enheten før opprusting.

7.7.

Særtilfeller

7.7.1.

Innledning
Følgende særlige bestemmelser gjelder i særtilfellene nevnt i dette nummer:
Det finnes to kategorier av slike særtilfeller: Bestemmelsene gjelder enten permanent (P-tilfelle) eller
midlertidig (T-tilfelle). I de midlertidige tilfellene anbefales at berørte medlemsstater oppfyller kravene i det
aktuelle delsystemet innen 2010 (tilfelle T1), et mål som er fastsatt i europaparlaments- og rådsvedtak nr.
1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(9),
eller innen 2020 (tilfelle T2).

7.7.2.

Liste over særtilfeller

7.7.2.1. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y , b a r e f o r j e r n b a n e n e t t e t i D e t f o r e n t e
kongerike og Irland
Kategori «P» — permanent
Tabell 8
Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra DMU-er
Kjøretøy
DMU-er
(9)

EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.

LpAeq,T i dB
77
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7.7.2.2. F i n l a n d
Kategori «P» — permanent
Anvendelse av nasjonale tekniske regler i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for tredjestaters rullende
materiell som skal brukes på det finske 1524 mm-nettet i trafikk mellom Finland og tredjestaters 1520 mmnett.
Kategori «T1» — midlertidig
På Finlands territorium får ikke grenseverdiene for stasjonær støy i nr. 4.2.1.2 anvendelse på vogner som
er utstyrt med dieselaggregat for strømforsyning på over 100 kW når aggregatet er i bruk. I dette tilfellet
kan grenseverdien for stasjonær støy heves med 7 dB(A) på grunn av temperatursvingning ned til -40 oC og
værforhold med frost og is.
7.7.2.3. G r e n s e v e r d i e r f o r i g a n g s e t t i n g s s t ø y , b a r e f o r j e r n b a n e n e t t e t i D e t f o r e n t e
kongerike og Irland
Kategori «P» — permanent
Tabell 9
Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver og DMUer
Kjøretøy

LpAFmax i dB

Elektriske lokomotiver på under 4500 kW ved jernbanehjulet

84

Diesellokomotiver på under 2000 kW ved motorens utgående aksel

89

DMU-er P < 500 kW/motor

85

7.7.2.4. G r e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n g s s t ø y f o r g o d s v o g n e r i F i n l a n d , E s t l a n d ,
Latvia og Litauen
Kategori «T1» — midlertidig
Grenseverdiene for støy fra godsvogner får ikke anvendelse i Finland, Estland, Latvia og Litauen. Dette skyldes
sikkerhetsaspektet under nordiske vinterforhold. Dette særtilfellet gjelder inntil funksjonsspesifikasjonen
og vurderingsmetoden for bremser med k-blokker er blitt innlemmet i den reviderte utgaven av TSI-en for
rullende materiell til konvensjonelle godstog.
Dette er ikke til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre i de nordiske og baltiske stater.
7.7.2.5. S æ r t i l f e l l e f o r H e l l a s
Kategori «T1» — midlertidig: rullende materiell for sporvidde på høyst 1 000 mm
For eksisterende isolerte spor med en sporvidde på 1 000 mm får nasjonale regler anvendelse.
7.7.2.6. S æ r t i l f e l l e f o r E s t l a n d , L a t v i a o g L i t a u e n
Kategori «T1» — midlertidig
Grenseverdiene for støy fra alt rullende materiell (lokomotiver, passasjervogner, EMU-er og DMU-er) gjelder
ikke for Estland, Latvia og Litauen før denne TSI-en er revidert. I mellomtiden gjennomfører disse statene
målinger, og det vil bli tatt hensyn til resultatene av disse når denne TSI-en revideres.
______
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TILLEGG A
DEFINISJON AV REFERANSESPOR
Referansesporet skal oppfylle følgende krav:
A1.

Den akustiske effekten av skinneruhet på prøvesporet
Den akustiske effekt av skinneruhet skal angis som egnet for sammenlignende målinger dersom ruhetsspektrene
per tredels oktavbånd, målt i henhold til EN 15610, overholder følgende øvre grenseverdi gjennom hele
prøvestrekningen, idet det om nødvendig tas hensyn til fleksibilitetsprosessen beskrevet i vedlegg B.
Bølgelengdebåndbredden skal være minst 0,003–0,10 m (tilsvarer 0,3–10,0 cm i figur 1).
Figur 1
Kurve for øvre grenseverdi for akustisk effekt av skinneruhet

Forklaring
1

Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB

2

Bølgelengde, cm

3

Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB
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A2.

Prøveporets dynamiske egenskaper
Prøvesporets dynamiske egenskaper skal anses som egnet for sammenlignede målinger dersom spektrene for
sporets dempefaktor per tredels oktavbånd, målt i henhold til EN 15461, overholder følgende nedre grenseverdier
på hele prøvestrekningen:
Figur 2
Kurver for nedre grenseverdi for sporets dempefaktorer

Forklaring
1

Sporets dempefaktor, dB/m

3

Sporets dempefaktor vertikalt

2

Frekvens, Hz

4

Sporets dempefaktor lateralt

______

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TILLEGG B

BEREGNINGSMETODE FOR SMÅ AVVIK
Metode for vurdering av akseptable små avvik fra kravene om skinneruhet
B1.

Prinsipp
Hensikten med metoden for vurdering av «små avvik» er å gi en viss fleksibilitet i vurderingen av om en
prøvestrekning overholder grenseverdikurven for akustisk effekt av skinneruhet i forbindelse med prøving
med konstant hastighet. Både grenseverdikurven og de målte spektrene for akustisk effekt av skinneruhet
antas å tilsvare bølgelengdespektrer per tredels oktavbånd.
Avvik fra sporets dempefaktorer er ikke tillatt i henhold til beregningsmetoden for små avvik.
Metoden bygger på en beregning av en korreksjon av det målte nivået ut fra virkningen av en overskridelse
av et nærmere angitt spektrum for akustisk effekt av skinneruhet. Differensen mellom det korrigerte nivået
for forbikjøringsstøy og det målte nivået sammenlignes deretter med et godkjenningskriterium.
Dersom kriteriet er oppfylt, vurderes den akustiske effekten av skinneruhetsavviket å være «liten», og det
målte nivået for forbikjøringsstøy anses å være sammenlignbart.
Denne metoden avhenger av togets hastighet.

B2.

Databehandling

B2.1.

Generering av et «så vidt akseptabelt» korrigert spektrum fra det målte bølgelengdespekteret for akustisk
effekt av skinneruhet (trinn 1)
Energimiddelverdien skal beregnes for de målte spektrene for akustisk effekt av skinneruhet. Et korrigert
spektrum avledes fra det målte bølgelengdespekteret for akustisk effekt av skinneruhet og fra grensespekteret
etter følgende formel:

der:
er bølgelengdespekteret per tredels oktavbånd for målt akustisk effekt av skinneruhet,
er bølgelengdegrensespekteret per tredels oktavbånd,
er bølgelengdespekteret per tredels oktavbånd for korrigert akustisk effekt av
skinneruhet,

B2.2.

MERKNAD 1

Korrigert spektrum for akustisk effekt av skinneruhet tilsvarer det målte spektrum unntatt i
de bølgelengdebånd der det målte spektrum overskrider grenseverdiene.

MERKNAD 2

Korrigert spektrum for akustisk effekt av skinneruhet er i samsvar med grensespekteret.

Kvantifisering av avvikene i frekvensspekteret for skinneruhet (trinn 2)
Bølgelengdespektrene per tredels oktavbånd (korrigert og målt akustisk effekt av skinneruhet) konverteres
til frekvensområdet for å syntetisere frekvensspektrene per tredels oktavbånd som overholder EN 61250.
Dette skjer i to trinn:
a)

Først avledes frekvensene fra bølgelengdene ved hjelp av formelen f = v/λ, der λ er bølgelengden
og f er tilsvarende frekvens ved toghastighet v. Dette fører til et ikke-normalisert frekvensspektrum
for skinneruhet på en tredels oktav.

b)

Deretter fordeles energien i hvert frekvensbånd over de normaliserte etter algoritmen gitt i
vedlegg C til EN15610.

Virkningen av avvikene på frekvensspekteret for akustisk effekt av skinneruhet kvantifiseres deretter
gjennom et korrigert spektrum som beregnes som følger:
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der:
er frekvensspekteret per tredels oktavbånd for målt akustisk effekt av skinneruhet,
er frekvensspekteret per tredels oktavbånd for korrigert akustisk effekt av skinneruhet,
er korreksjonsspekteret per tredels oktav.
B.2.3.

Beregning av et revidert støyspektrum (trinn 3)
Et revidert støyspektrum beregnes ut fra det målte støynivået og korreksjonsspekteret for skinneruhet etter
følgende formel:

Det reviderte støyspekteret avledes fra en forenklet prosess. Denne framgangsmåte skal ikke brukes som en
prognosemetode for å korrigere støynivåer.
MERKNAD

Ettersom det i beregningsmetoden antas at overskridelsen av grenseverdien for skinneruhet
har en direkte innvirkning på det totale støynivået, er det reviderte støyspekteret den laveste
verdien som ville ha kunnet bli målt med skinneruhetsspekteret «så vidt akseptabelt».

Deretter avledes en øvre grense for skinneruhetsavvikenes innvirkning på støyen, fra de målte og de
reviderte støyspektrene ved hjelp av formelen:

der ⊕{} er summen (i dB) av alle tredels oktavfrekvensbånd i.
i

B3.

Godkjenningskriterium
Sporet skal anses å oppfylle kravet med hensyn til spektrum for akustisk effekt av skinneruhet dersom
støypåvirkningen ΔLpAeq,Tp beregnet i samsvar med trinn 3 er mindre enn eller lik 1 dB.
Oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres for én forbikjøring i hver hastighet.
______
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TILLEGG C

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV STASJONÆR STØY
Stasjonær prøving
C1.

Allment
Målingene skal utføres bare dersom det finnes støykilder ved stillstand med de driftsforholdene som er angitt
under overskriften «Kjøretøyets tilstand» i dette vedlegg.

C2.

Miljøforhold

C2.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og er
to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå dette
må følgende krav være oppfylt:
– Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkanten.
– Området skal være fritt for lydabsorberende materiale (f.eks. snødekke, høy vegetasjon) og reflekterende
overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).
– Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.
– Det kan finnes andre spor på området forutsatt at ballastoverkanten ikke er høyere enn skinnenes kjøreflate
på prøvesporet.
I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden være fritt for
store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.

C2.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på grunn av
vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være minst 10
dB under det endelige resultat (energimiddelverdi for alle måleposisjoner, se under overskriften «Rutenett for
måling» i dette vedlegg) som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy.

C3.

Sporforhold
Målingene skal utføres på spor med ballastlag.

C4.

Forhold ved kjøretøyet

C4.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.

C4.2.

Normale driftsforhold
Målingene skal utføres under normale driftsforhold i samsvar med det følgende:
Alt utstyr som er i kontinuerlig drift når enheten står stille, skal kjøres med normal belastning, som er ytelsen
ved en utvendig temperatur på 20 °C. For varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for passasjerområder og
arbeidsplasser, og systemer som leverer energi til denne funksjon, skal klimaparametrene innstilles som
følger: vindhastighet 3 m/s, relativ fuktighet 50 %, 700W/m2 energi fra solstråling, én person per sete og
konstant temperatur i kjøretøyet på 20 °C.
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Trekkenheter skal kjøres i en stasjonær termisk tilstand, og kjøleutstyr skal kjøre med minst mulig belasting.
For enheter med forbrenningsmotor skal motoren gå på tomgang.
C5.

Målepunkter

C5.1.

Rutenett for måling

Hvert kjøretøy (et motorvognsett består av flere kjøretøyer) deles inn i like lange områder, og hvert av disse skal
ha en identisk horisontal lengde lx på mellom 3 m og 5 m. Kjøretøyets lengde er avstanden mellom koplingene
eller bufferne. Hvert målepunkt plasseres midt på det relevante området på begge sider av kjøretøyet. Ekstra
målepunkter skal plasseres foran og bak på enheten: To mikrofoner skal være plassert i 60° vinkel fra sporets
midtlinje, på en halvsirkel med sentrum i midtpunktet av enhetens ende (uten koplinger eller buffere) og en
radius på 7,5 m i samsvar med figur 3. Dersom det gjelder en trukket enhet, skal disse ekstra punktene bare
måles på togender som er utstyrt med førerhus.

Hvert enkelt målepunkt plasseres i en avstand på 7,5 m fra sporets midtlinje i en høyde på 1,2 m over
skinneoverkant og rett overfor enhetens midtpunkt.

Mikrofonaksen skal være horisontal og vinkelrett i forhold til enhetens kontur.

C5.2.

Reduksjon av antallet målepunkter
Overflødige målinger kan utelates ettersom noen av målepunktetene er ekvivalente (og vil føre til samme
støynivåer), i følgende tilfeller:

a) Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk eller punktsymmetrisk), kan målepunktene på den
ene siden utelates.

b) Dersom det er flere kjøretøyer av samme type innenfor samme motorvognsett eller fast sammensatte tog,
er det tillatt med bare én måling av hver type kjøretøy.

Denne begrensingen av antallet målepunkter skal begrunnes i rapporten. Utelatte målepunkter skal oppføres
på en liste, og deres antatte ekvivalente posisjon skal angis.

Figur 3
Eksempel på rutenett med posisjoner for måling av stasjonær støy fra et motorvognsett. Hvert av
kjøretøyene a, b, og c er delt inn i like lange deler med lengder på hhv. la/5, lb/4 og lc/4 på mellom
3 m og 5 m
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C6.

Nr. 12/475

Målt volum
Målt akustisk volum er LpAeq,T, der T = 20 s.

C7.

Prøvingsmetode
Enheten skal stå i ro.
Minst tre gyldige målinger ved hvert punkt kreves, enten sekvensielt ved hvert punkt eller sekvensielt fra
punkt til punkt. Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til bakgrunnsstøynivå (se under overskriften
«Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel spredning for målingene. (Dersom det kreves
en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for at målingen skal være gyldig. I motsatt fall skal
ytterligere målinger tas.)
Tidsintervallet for måling T skal være minst 20 s. Dersom det unntaksvis ikke er mulig å holde støykilden
på dens nominelle belastning i 20 s, kan imidlertid tidsintervallet for måling reduseres til minst 5 s. Denne
reduksjonen skal være angitt og begrunnet i prøvingsrapporten.

C8.

Databehandling
For å utlede en enkelt støyindikator som er representativ for enheten, skal det for hvert målesett (én måling ved
hvert punkt) for støynivåene LpAeq,Ti målt ved alle punkter i beregnes en middelverdi, som følger:

der:
er lydtrykknivået målt ved målepunktet i,
n er antallet måleposisjoner,

li er lengden forbundet med måleposisjon i.

De n målepunktene som brukes i summeringen, skal tilsvare hele rutenettet som angitt under overskriften
«Rutenett for måling» i dette vedlegg, før eventuelle reduksjoner (se under overskriften «Reduksjon av
antallet målepunkter» i dette vedlegg). Der det er hensiktsmessig, skal utelatte punkter tildeles støyverdiene
ved målte ekvivalentpunkter.
A (LpAeq,T)unit beregnes deretter for hvert av de tre målesettene.
Prøvingsresultatet er det aritmetiske gjennomsnittet av (LpAeq,T)unit -verdiene, avrundet til nærmeste hele
desibel.
Den enkelte (LpAeq,T)unit samt middelverdien skal angis i rapporten. I tillegg skal hele settet av
ved alle målepunkter angis i rapporten.
______

målt
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TILLEGG D

MÅLEOPPLYSNINGER FOR MÅLINGER AV IGANGSETTINGSSTØY
Akselerasjonsprøving fra stillstand
D1.

Miljøforhold

D1.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og er
to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå dette
må følgende krav være oppfylt:
–

Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkant.

–

Området skal være fritt for lydabsorberende materiale (f.eks. snø, høy vegetasjon) og reflekterende
overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).

–

Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.

–

Det kan finnes andre spor på området forutsatt at ballastoverkanten ikke er høyere enn skinnenes
kjøreflate på prøvesporet.

I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden på begge sider
være fritt for store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.
D1.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på grunn av
vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være minst 10 dB
under den LpAFmax som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy.

D2.

Sporforhold
Sporet på målestrekningen skal være lagt uten skinneskjøter (sveisede skinner) og være fritt for synlige
overflateskader som friksjonssmelteskader eller groper som oppstår fordi hjulsatser roterer uten å bevege seg:
Det skal ikke forekomme noen hørbar støy grunnet sveisesømmer eller sviller med dårlig feste til skinner.

D3.

Forhold ved kjøretøyet

D3.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.
Målingene skal utføres under normale driftsforhold i samsvar med følgende:
Alt utstyr som er i kontinuerlig drift når enheten startes, skal kjøres med normal belastning, som er ytelsen
ved en utvendig temperatur på 20 °C. For varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for passasjerområder og
arbeidsplasser, og systemer som leverer energi til denne funksjonen, skal klimaparametrene innstilles som
følger: vindhastighet 3 m/s, relativ fuktighet 50 %, 700W/m2 energi fra solstråling, én person per sete og
konstant temperatur i kjøretøyet på 20 °C.
Dersom støy fra hjelpeutstyr påvirker måleresultatet i vesentlig grad og ikke er repeterbart, skal det ikke inngå
i målingen. Alle deler som utelukkes fra målingen, skal angis i en LAF(t)-kurve.
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D3.2.

Last- eller driftsforhold
Prøving skal utføres med maksimal trekkraft uten at hjulet slipper eller spinner.
Dersom toget under prøving ikke utgjør en fast sammensetning, må togets totalvekt beregnes. Den skal være
tilstrekkelig høy til å sikre at målingen foretas med maksimal trekkraft.
Om mulig skal trekkenheten være i framre ende av toget.

D4.

Målepunkter
For standard akselerasjonsprøvinger skal målepunktene være plassert i en avstand på 7,5 m fra sporets
midtlinje ved en høyde på 1,2 m.
Ett målepunkt skal være plassert ved framre måletverrsnitt, definert som 10 m foran enhetens framre ende.
Avhengig av enhetens lengde L plasseres ytterligere målepunkter langs enheten (se figur 4):
–

For enheter med en lengde på høyst 50 m er det ikke nødvendig med ytterligere målepunkter.

–

For enheter med en lengde på over 50 m skal det brukes minst ett målepunkt 10 m foran enhetens
midte. Dersom avstanden mellom to målepunkter er større enn 50 m, er det nødvendig med ytterligere
målepunkter. Avstanden D mellom tilstøtende målepunkter skal være konstant og ikke større enn 50 m.

Målingene skal utføres på begge sider av enheten. Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk eller
punktsymmetrisk), kan målepunktene på den ene siden utelates.
Figur 4
Målepunkter for akselerasjonsprøvinger

D5.

1

målepunkt

2

ytterligere målepunkt for lange enheter

Målt volum
Målt akustisk volum er LpAF(t).

D6.

Prøvingsmetode
Det kreves tre gyldige målinger ved hvert punkt. Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til
bakgrunnsstøynivå (se under overskriften «Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel
spredning for målingene. (Dersom det kreves en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for
at målingen skal være gyldig. I motsatt fall skal ytterligere målinger tas).
Toget skal akselerere fra stillstand til 30 km/t og deretter opprettholde denne hastigheten.
Tidsintervallet for måling T starter når enheten som prøves, begynner å bevege seg, og opphører når enheten
er 10 m forbi framre måletverrsnitt.
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D7.

Databehandling
LpAFmax bestemmes for hver måling (for hver igangsetting og hvert målepunkt).
Beregn aritmetisk gjennomsnitt av tre gyldige målinger ved hvert målepunkt, avrundet til nærmeste hele
desibel.
Det endelige resultatet er høyeste verdi av disse gjennomsnittsverdiene.
______
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TILLEGG E

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV FORBIKJØRINGSSTØY
Prøving av konstant hastighet
E1.

Miljøforhold

E1.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og
er to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå
dette må følgende krav være oppfylt:
–

Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkant.

–

Området skal være fritt for andre spor, lydabsorberende materiale (f.eks. snø, høy vegetasjon) og
reflekterende overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).

–

Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.
I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden være
fritt for store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.

E1.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på
grunn av vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være
minst 10 dB under den LpAeq,Tp som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy. Ved
frekvensanalyse (nødvendig bare dersom metoden for små avvik brukes) skal denne forskjellen være
minst 10 dB i hvert relevant frekvensbånd.

E2.

Sporforhold

E2.1.

Allment
Det sporet som målingene utføres på, skal ha en ensartet overbygning langs en strekning som er minst
dobbelt så lang som mikrofonavstanden i begge retninger. Det gjelder både jernbanelinjens geometri,
sporkvalitet, skinneruhet og sporets dempefaktorer som beskrevet i denne TSI-en.

E2.2.

Jernbanelinjens geometri
Sporets krumningsradius r skal være:
r ≥ 1000 m for prøvinger ved en toghastighet på v ≤ 70 km/t,
r ≥ 3000 m for prøvinger ved en toghastighet på 70 < v ≤ 120 km/t,
r ≥ 5000 m for prøvinger ved en toghastighet på v > 120 km/t.
Dersom prøvingen gjelder drivenheter, kan sporet ha en helling på høyst 5:1 000.

E2.3.

Sporoverbygning
Standard sporoverbygning for prøving av konstant hastighet er et spor med ballastlag og sviller av tre eller
armert betong uten noen form for avskjerming av skinner eller spor. (Skinnedempere godtas imidlertid for
å overholde grensene for dempefaktor i denne TSI-en.)
Prøvesporet skal være fritt for is, frost eller andre fryste former for vann. Temperaturen ved målingene kan
ligge under null grader celsius.
Sporet på målestrekningen skal være lagt uten skinneskjøter (sveisede skinner) og være fritt for synlige
overflateskader som friksjonssmelteskader eller groper og forhøyninger som skyldes sammenpressing
av eksternt materiale mellom hjul og skinner: Det skal ikke forekomme noen hørbar støy grunnet
sveisesømmer eller sviller med dårlig feste til skinner.

E3.

Forhold ved kjøretøyet

E3.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.
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E3.2.

Last
De normale driftsforholdene for måling av stasjonær støy gjelder som fastsatt i tillegg C til denne TSIen. For motorvognsett med fast sammensatte tog skal i tillegg den minste trekkraft som kreves for å
opprettholde en konstant hastighet, anvendes under målingen av forbikjøringsstøy. For å sikre stabile
driftsforhold kan det være nødvendig å sette enheten i drift en tid forut for målingen.
Bortsett fra lokomotiver skal enheter under måling av forbikjøringsstøy ikke være lastet med mer enn det
som er angitt over, det vil si at det ikke skal være noe gods i godsvogner eller passasjerer i passasjervogner.
Dersom enheten som prøves, er et lokomotiv, skal vekten være minst to tredeler av høyeste tillatte vekt.
I forbindelse med denne standarden er det tillatt å bruke den høyeste trekkraften som kan genereres
ved høyeste hastighet, i stedet for høyeste tillatte last (se figur 5). Dersom det under prøvingen
finnes hensiktsmessige måleinstrumenter og skjermer inne i lokomotivets førerhus, kan nødvendige
prøvingsforhold sikres ved at lokomotivet kjøres med en trekkraft på minst to tredeler av lokomotivets
maksimale trekkraft. Dette vilkåret kan også oppfylles ved at det innsettes et instrumentert bremsekjøretøy
blant kjøretøyene som trekkes, slik at trekkraften kan kontrolleres nøyaktig under prøvingen ved hjelp av
bremsene.
Prøvingsrapporten skal beskrive trekkenhetens tilstand under prøvingen.
Figur 5
Eksempel på trekkraft i forhold til toghastighet for et lokomotiv

Forklaring

E3.3.

1

Trekkraft F [N]

4 Forenklet motstandskurve (rett linje)

2

Toghastighet [km/t]

5 Maksimal trekkraft ved høyeste hastighet vmax

3

Trekkraftkurve

6 2/3 av høyeste trekkraft ved høyeste hastighet vmax

Rulleflatens tilstand
Enheten skal være i normal driftstilstand, og for prøvinger med konstant hastighet skal hjulene ha kjørt
minst 1 000 km i normal trafikk på spor med normal trafikk. Rulleflaten skal i størst mulig grad være fri
for uregelmessigheter som hjulslag.
For enheter med klossbremser eller skrubbeklosser (som renser hjulets rulleflate) skal klossene være
brukt såpass lenge at de har tilpasset seg hjulets rulleflate og diameter. Før forbikjøringsmålingene starter
(vanligvis rett før målingene starter, men høyst 24 timer før målingene starter), bremses enheten to ganger
til fullstendig stillstand. Bremsing skal starte ved 80 km/t eller ved enhetens høyeste hastighet, dersom
denne er lavere enn 80 km/t. Enheten skal bremses inntil den står helt i ro, med en retardasjon som er
typisk i normal drift, men som sikrer at det ikke oppstår hjulslag.
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E3.4.

Togsammensetning (tilstøtende kjøretøyer)
Støy fra andre deler av toget skal ikke påvirke målingene av enheten(e) under prøving. Ved måling av
en trukket enhet skal det derfor være et akustisk nøytralt kjøretøy på den ene siden av minst to enheter
som prøves, og enten intet kjøretøy eller et akustisk nøytralt kjøretøy på den andre siden. Ved måling av
lokomotiver skal det tilstøtende kjøretøyet være akustisk nøytralt.

Et tilstøtende kjøretøy skal anses som akustisk nøytralt dersom

a)

det er av samme type som enheten(e) som prøves, eller

b)

LpAeq,Tp1 ikke er mer enn 2,0 dB større enn LpAeq,Tp ved de forbikjøringstidene Tp1 og Tp som er vist i figur
6 (ved denne vurdering avrundes verdiene til én desimal).

Oppfyllelsen av dette vilkåret skal kontrolleres og dokumenteres minst én gang for hver prøvet hastighet.

Figur 6
Forbikjøringstidspunkt til bruk ved vurdering av om tilstøtende kjøretøy(er) er akustisk nøytrale

E4.

Målepunkter
Hvert enkelt målepunkt skal plasseres i en avstand på 7,5 m fra sporets midtlinje i en høyde på 1,2 m over
skinneoverkant.

Målingene skal utføres på begge sider av enheten. Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk
eller punktsymmetrisk), kan målepunktene på den ene siden utelates.

E5.

Målt volum
De grunnleggende målte akustiske volumer er LpAeq,Tp, toghastighet og forbikjøringstid Tp. Dersom
metoden for små avvik beskrevet i vedlegg B i TSI-en anvendes, må også frekvensspektrum beregnes.

E6.

Prøvingsmetode
Det skal gjennomføres en serie på minst tre målinger ved hvert målepunkt og for hvert måleforhold (ett
kjøretøyforhold ved én hastighet).

Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til bakgrunnsstøynivå (se under overskriften
«Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel spredning for målingene. (Dersom det
kreves en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for at målingen skal være gyldig. I
motsatt fall skal ytterligere målinger tas.)
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E6.1.

Forbikjøringshastigheter
Prøvingshastighetene er fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i denne TSI-en.
Den enheten som prøves, skal kjøre på målestrekningen i valgt hastighet med et avvik på høyst ± 5 %.
Hastigheten skal måles av en innretning som har en nøyaktighet som er bedre enn 3 %. Det er tillatt å
bruke togets hastighetsmåler dersom den er kalibrert slik at nøyaktigheten er bedre enn 3 %.

E6.2.

Tidsintervall for registrering og måling

E6.2.1.

Tidsintervall for registrering
Uansett hvilken type rullende materiell som måles, skal tidsintervallet for registrering Trec velges slik
at registeringen starter når det A-vektede lydtrykknivået er minst 10 dB lavere enn det som måles når
togets framre ende befinner seg rett overfor mikrofonens posisjon. Registreringen skal ikke avsluttes før
det A-vektede lydtrykknivået er 10 dB lavere enn det som måles når togets bakre ende befinner seg rett
overfor mikrofonens posisjon (se figur 7).
Figur 7
Eksempel på valg av tidsintervall for registrering Trec for et fast sammensatt tog

Forklaring

E6.2.2.

1

A-vektet lydtrykknivå, dB
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Tid
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T2

3

Tidsintervall for registrering Trec

6

Tidsintervall for måling T = Tp

Tidsintervaller for måling – generelt
For motorvognsett eller fast sammensatte tog skal tidsintervallet for måling T være det samme som hele
enhetens forbikjøringstid Tp forbi målepunktet.
Lokomotiver eller styrevogner skal alltid være plassert i den fremre enden av toget som prøves.
Tidsintervallet for måling T skal være det samme som hele enhetens (over bufferne) forbikjøringstid Tp
forbi målepunktet (se figur 8).
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Figur 8
Tidsintervall for måling av lokomotiver eller styrevogner

Forklaring
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For trukne enheter som utgjør del av et tog, skal tidsintervallet for måling T starte når første enhets
midtpunkt passerer målepunktet (T1), og slutte når siste enhets midtpunkt passerer målepunktet (T2).
Denne framgangsmåten gjelder bare når minst to enheter av typen som prøves, er tilgjengelig. Det
følgende punkt om «Tidsintervaller for måling – særtilfeller» beskriver akseptable framgangsmåter for
prøving for de angitte særtilfellene som gjelder trukne enheter.
Ved måling av en enhet i et tog skal enheten lokaliseres ved hjelp av en ekstern innretning, for eksempel
en optisk utløser eller en hjuldetektor.
Figur 9 viser minste tidsintervall for måling Tmin som kreves for måling av en trukket enhet.
Figur 9
Eksempel på valg av tidsintervall for måling T for deler av et tog
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E6.2.3.

Tidsintervall for måling – særtilfeller

Bare dersom de generelle prøvingskravene som er beskrevet i nr. E6.2.2 i dette vedlegg, ikke kan anvendes
– enten fordi den fysiske utformingen av den enheten som skal prøves, ikke er forenlig med kravene,
eller fordi enheten finnes i bare ett eksemplar – er det tillatt å anvende prøvingsmetoden for særtilfeller
etter de alminnelige reglene som er beskrevet under overskriften «Alminnelige regler» i dette tillegg.
Bestemmelsene angitt etter «Alminnelige regler» beskriver hvordan de alminnelige reglene anvendes på
bestemte typer enheter.

E6.2.3.1.

Alminnelige regler

a)

Tilstøtende kjøretøy(er) skal i alle tilfeller være akustisk nøytrale og derfor oppfylle vilkårene angitt i
avsnittet «Togsammensetning (tilstøtende kjøretøyer)» i dette vedlegg.

b)

Det valgte tidsintervall for måling skal gjøre det mulig å vurdere prøvingsenhetens akustiske signaler.
Minste tidsintervall for måling Tmin skal derfor være det samme som enhetens forbikjøringstid (eller en
multiplum av den) forbi målepunktet.

c)

Tidsintervallet for måling skal starte når midtpunktet på det lengste segmentet mellom to påfølgende
hjulpar passerer mikrofonen, og slutte når samme punkt på siste enhet som prøves, passerer mikrofonen.

E6.2.3.2.

Enheter med hjulsett plassert på eller nær enhetens midtpunkt

I enkelte konfigurasjoner er hjulparene plassert på eller nær midtpunktet på enheten som prøves. I slike
tilfeller skal minste tidsintervall for måling Tmin ikke starte ved midtpunktet på første enhet som prøves,
men når midtpunktet på det lengste segmentet mellom to påfølgende hjulpar på denne enhet passerer
målepunktet. Den skal slutte når tilsvarende punkt på siste enhet passerer målepunktet (se eksempler i
figur A.10 og figur A.11).

Figur A.10
Minste tidsintervall for måling av enheter med hjulpar nær midtpunktet
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Figur A.11
Minste tidsintervall for måling av enheter med hjulpar plassert i midtpunktet
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Fast sammenkoplet enhet som består av to kjøretøyer
Dersom enheten som prøves, består av to fast sammenkoplede kjøretøyer som ikke nødvendigvis er
identiske, er det tillatt å måle bare den ene enheten, forutsatt at begge kjøretøyer er punktsymmetriske. I
så fall tilsvarer T1 passering av midtpunktet på enhetens første kjøretøy og T2 passering av midtpunktet på
enhetens siste kjøretøy.
MERK! Det anbefales at slike enheter plasseres i slutten av det tog som prøves.
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Figur A.12
Minste tidsintervall for måling for en enhet som består av to ulike og fast sammenkoplede kjøretøyer
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Måling av en enkelt trukket enhet
Dersom en serie består av én enhet, er det tillatt å måle denne ene enheten forutsatt at den er akustisk
punktsymmetrisk.
Denne framgangsmåten gjelder ikke for styrevogner.
Enheten som skal prøves, skal plasseres i slutten av toget. Tidsintervallet for måling T skal starte når
midtpunktet på enheten passerer målepunktet, og slutte når støynivået målt ved målepunktet har falt med
minst 10 dB i forhold til det høyeste støynivå målt under enhetens forbikjøring (se figur A.13).
Det A-vektede ekvivalente nivået for forbikjøringsstøy skal deretter vurderes etter følgende formel:

der

er forbikjøringstid for halvparten av enheten i s,

L er enhetens lengde i m,
v er toghastigheten i m/s.
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Figur A.13
Tidsintervall for måling dersom bare én enhet i slutten av toget prøves

Forklaring
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Databehandling
Verdien på LpAeq,Tp skal beregnes for hver måleposisjon. Prøvingsresultatet er den aritmetiske
gjennomsnittsverdien av hver serie av målinger, avrundet til nærmeste hele desibel.
Dersom det kreves en normalisering av forbikjøringsstøyen i forhold til en referansehastighet, skal dette
utføres før avrunding.
Dersom de målte lydtrykknivåer ikke er de samme på begge sider av enheten, skal det høyeste lydtrykknivået
brukes som endelig prøveresultat.
Dersom spektrer kreves fordi metoden for «små avvik» benyttes, bør spektrene foreligge i tredels oktavbånd
innenfor et intervall på minst [31,5 Hz – 8000 Hz].
______
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TILLEGG F

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV INNVENDIG STØY I FØRERHUS
Følgende betingelser gjelder:
a)

Dører og vinduer skal være lukket.

b)

Lasten som trekkes, skal tilsvare minst to tredeler av høyeste tillatte verdi.

Når det blir utført målinger ved høyeste hastighet, skal mikrofonen plasseres i høyde med togførerens øre (når
vedkommende sitter) i midten av et horisontalplan fra frontrutene til førerhusets bakvegg.
Når det blir utført målinger av signalhornets virkning, skal det plasseres åtte mikrofoner jevnt fordelt rundt togførerens
hode i et horisontalplan og i en radius på 25 +/–2,5 cm (når vedkommende sitter). Det aritmetiske gjennomsnittet av de
åtte verdiene skal sammenlignes med grenseverdien.
______

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TILLEGG G

GENERELLE OPPLYSNINGER OG DEFINISJONER I FORBINDELSE MED STØYPRØVING
G1.

Definisjoner:
Lydtrykk
p
Kvadratisk gjennomsnittsverdi (RMS) av en trykkvariasjon i forhold til statisk atmosfærisk trykk målt over et
visst tidsrom, uttrykt i Pa
Lydtrykknivå
Lp
Nivået er gitt ved formelen:
Lp = 10 lg (p/p0)2dB
(2)
der:
Lp

er lydtrykknivå i dB,

p

er RMS-lydtrykket i Pa,

p0

er referanselydtrykket ; p0 = 20 μPa.

A-vektet lydtrykknivå
LpA
Lydtrykknivå som oppnås ved å bruke frekvensvekting A (se EN61672-1 og EN 61672-2), som beregnes ved
følgende formel:
LpA = 10 lg (pA/p0)2dB
(3)
der:
LpA

er A-vektet lydtrykknivå i dB,

pA

er RMS A-vektet lydtrykk i Pa,

p0

er referanselydtrykket; p0 = 20 μPa.

AF-vektet lydtrykknivå over tid
LpAF(t)
A-vektet lydtrykknivå som en funksjon av tid med tidsvekting F («fast»)
AF-vektet høyeste lydtrykknivå
LpAFmax
Høyeste verdi for A-vektet lydtrykknivå beregnet i tidsintervallet for måling T ved bruk av tidsvekting F
(«fast»)
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A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå
LpAeq,T
A-vektet lydtrykknivå gitt ved følgende formel:
A-vektet lydtrykknivå gitt ved følgende formel:

(4)
der:

G2.

LpAeq,T

er A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå i dB,

T

er tidsintervall for måling i s,

pA(t)

er A-vektet lydtrykk i Pa,

p0

er referanselydtrykket; p0 = 20 μPa.

Måletoleranser
Alle måleavstander som nevnes i standarden, skal fastsettes med en toleranse på ± 0,2 m dersom ikke annet
er angitt.
________________________
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