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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 321/2013 

av 13. mars 2013 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell - 

godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 12 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om 

opprettelse av et europeisk jernbanebyrå(2) skal Det 

europeiske jernbanebyrå («Byrået») sikre at de tekniske 

spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») 

tilpasses den tekniske utviklingen, markedsutviklingen 

og de samfunnsmessige kravene, og foreslå for 

Kommisjonen de endringene i TSI-ene som det anser 

for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga 

Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå 

de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med 

sikte på å utvide virkeområdet til hele jernbanesystemet 

i Den europeiske union. I forbindelse med dette 

mandatet ble Byrået bedt om å utvide virkeområdet for 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for 

delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» til hele 

jernbanesystemet i Den europeiske union. 

3) 1. februar 2012 framla Det europeiske jernbanebyrå en 

anbefaling om den reviderte tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Rullende 

materiell — godsvogner». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 12.4.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 27. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

4) TSI-en for «Rullende materiell — godsvogner» bør ikke 

inneholde krav om bruk av bestemte teknologier eller 

tekniske løsninger, med mindre dette er strengt 

nødvendig for samtrafikkevnen til jernbanesystemet i 

Den europeiske union. 

5) TSI-en for rullende materiell som skal fastsettes ved 

denne forordning, omfatter ikke alle grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. I samsvar 

med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske 

forhold som ikke dekkes, identifiseres som åpne 

punkter. 

6) I henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal 

medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om de tekniske reglene og fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll som 

skal brukes i særtilfeller, og hvilke organer som er 

ansvarlig for å gjennomføre disse framgangsmåtene. 

7) I TSI-en for «Rullende materiell - godsvogner» bør det 

vises til kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av  

9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for 

vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering 

som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for 

samtrafikkevne vedtatt ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF(3). 

8) I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF 

bør TSI-en for «Rullende materiell - godsvogner» i et 

begrenset tidsrom tillate at samtrafikkomponenter 

anvendes i delsystemer uten å være sertifisert, forutsatt 

at visse vilkår er oppfylt. 

9) Kommisjonsvedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell — gods-

vogner» i det transeuropeiske jernbanesystem for kon-

vensjonelle tog(4) bør derfor oppheves. 

  

(3) EUT L 319 av 4.12.10, s. 1. 

(4) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1. 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i 

hele jernbanesystemet i Den europeiske union, som fastsatt i 

vedlegget, er herved vedtatt. 

Artikkel 2 

1. TSI-en får anvendelse på delsystemet «Rullende materiell 

— godsvogner» som beskrevet i nr. 2.7 i vedlegg II til direktiv 

2008/57/EF. 

2. TSI-en får anvendelse på godsvogner med en høyeste 

driftshastighet på høyst 160 km/t og en største aksellast på 

høyst 25 t. 

3. TSI-en får anvendelse på godsvogner som er beregnet på å 

trafikkere spor med én eller flere av følgende nominelle 

sporvidder: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm og 1 668 mm. 

TSI-en får ikke anvendelse på godsvogner som hovedsakelig 

trafikkerer spor med sporvidde 1 520 mm, og som av og til kan 

trafikkere spor med sporvidde 1 524 mm. 

Artikkel 3 

TSI-en får anvendelse på alle nye godsvogner i jernbane-

systemet i Den europeiske union, idet det tas hensyn til avsnitt 

7 i vedlegget. 

TSI-en angitt i vedlegget får også anvendelse på eksisterende 

godsvogner 

a)  når de fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i 

direktiv 2008/57/EF, eller 

b)  med hensyn til særlige bestemmelser, for eksempel 

sporbarhet for aksler i nr. 4.2.3.6.4 og vedlikeholdsplanen i 

nr. 4.5.3. 

Det detaljerte tekniske virkeområdet for denne forordning er 

beskrevet i kapittel 2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

1. Når det gjelder «åpne punkter» i tillegg A til TSI-en, er de 

vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2008/57/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det 

delsystemet som er omfattet av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, skal hver medlemsstat sende følgende opplysninger til de 

andre medlemsstatene og Kommisjonen, forutsatt at de ikke 

allerede er blitt sendt til dem i forbindelse med vedtak 

2006/861/EF: 

a)  en liste over de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som vil bli benyttet ved anvendelse av disse reglene, 

c)  hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre nevnte 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering. 

Artikkel 5 

1. Når det gjelder særtilfellene i kapittel 7 i TSI-en, er de 

vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2008/57/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de 

delsystemene som er omfattet av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, skal hver medlemsstat underrette de andre medle-

msstatene og Kommisjonen om 

a)  de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og 

verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de 

tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

c)  hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering av 

særtilfellene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 6 

1. Med forbehold for de avtalene som allerede er meddelt i 

forbindelse med vedtak 2006/861/EF og ikke skal meddeles på 

nytt, skal medlemsstatene innen seks måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om alle 

nasjonale, bilaterale, multilaterale eller internasjonale avtaler 

som gjelder for driften av godsvogner som hører inn under 

denne forordnings virkeområde. 

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av 

eksisterende avtaler. 

Artikkel 7 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver 

medlemsstat innen ett år etter at denne forordning er trådt i 

kraft, oversende Kommisjonen en liste over prosjekter som er 

gjennomført på dens territorium, og som befinner seg i et langt 

framskredent utviklingstrinn. 

Artikkel 8 

1. Et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem som 

inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-

samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet, kan 

utstedes i en overgangsperiode på ti år etter at denne forordning 

er trådt i kraft, forutsatt at bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget 

overholdes. 

2. Framstillingen eller oppgraderingen/fornyelsen av 

delsystemet som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, 

skal være fullført innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i 

nr. 1, herunder ibruktaking. 
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3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1 

a)  skal årsakene til manglende sertifisering av sam-

trafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for 

verifisering nevnt i nr. 1, 

b)  skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene framlegge 

rapport om bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkompo-

nenter i forbindelse med framgangsmåter for å gi tillatelse, i 

årsrapporten nevnt i artikkel 18 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF(1). 

4. Etter en overgangsperiode på ett år etter at denne 

forordning er trådt i kraft, skal nyproduserte samtrafikkompo-

nenter, som ikke er omfattet av unntakene fastsatt i avsnitt 6.5 i 

vedlegget, være omfattet av den påkrevde EF-samsvars-

erklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet. 

Artikkel 9 

Verifiseringserklæringen og/eller erklæringen om typesamsvar 

for et nytt kjøretøy som er fastsatt i henhold til vedtak 

2006/861/EF, skal anses som gyldig fram til utgangen av 

overgangsperioden på tre år etter at denne forordning er trådt i 

kraft. 

Artikkel 10 

1. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over fullt 

godkjente komposittbremseklosser for internasjonal transport 

nevnt i tillegg G. 

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

2. Byrået skal ajourføre listen nevnt i nr. 1 og underrette 

Kommisjonen om eventuelle endringer i den. Kommisjonen 

skal underrette medlemsstatene om endringer i listene gjennom 

komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 11 

Vedtak 2006/861/EF oppheves fra 1. januar 2014. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse for vedlikehold i 

forbindelse med prosjekter som er godkjent i henhold til nevnte 

vedtak, og, med mindre søkeren ber om å få anvende denne 

forordning, i forbindelse med prosjekter for nye, fornyede eller 

oppgraderte delsystemer som befinner seg på et langt 

framskredent utviklingstrinn, eller som omfattes av en kontrakt 

som er under utførelse på det tidspunktet denne forordning 

kunngjøres. 

Artikkel 12 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. Før 1. januar 2014 kan 

det imidlertid gis en tillatelse til ibruktaking i henhold til TSI-

en angitt i vedlegget til denne forordning, unntatt dens avsnitt 

7.1.2. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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1. INNLEDNING 

En teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) er en spesifikasjon som omfatter et delsystem (eller en 

del av det) som beskrevet i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 2008/57/EF for å 

– sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet, og 

– oppfylle de grunnleggende kravene. 

1.1. Teknisk virkeområde 

Se artikkel 2 i denne forordning. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er hele jernbanesystemet i Den europeiske union, som 

beskrevet i artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til begrensningene vedrørende sporvidde 

fastsatt i artikkel 2. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF omfatter denne TSI-en følgende: 

a) Det planlagte virkeområdet angis (kapittel 2). 

b) Grunnleggende krav angis for den berørte del av delsystemet for rullende materiell og for dets 

grensesnitt mot andre delsystemer (kapittel 3). 

c) Det fastsettes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets 

grensesnitt mot andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4). 

d) Det fastsettes hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som må omfattes av europeiske 

spesifikasjoner, herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i 

jernbanesystemet (kapittel 5). 

e) For hvert enkelt tilfelle som vurderes, angis hvilke framgangsmåter som skal benyttes for å vurdere 

samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og EF-verifiseringen av delsystemene (kapittel 

6). 

f) Strategien for gjennomføring av TSI-ene angis (kapittel 7). 

g)  Med henblikk på det berørte personalet angis hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 

vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av det 

ovennevnte delsystemet og for gjennomføringen av denne TSI-en (kapittel 4). 

2. VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJON FOR DELSYSTEMET 

Denne TSI-en får anvendelse på «godsvogner, herunder kjøretøyer til transport av lastebiler» som nevnt i 

nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til begrensningene angitt i artikkel 2. 

Heretter vil denne delen av delsystemet rullende materiell bli kalt «godsvogn» og tilhøre delsystemet 

«rullende materiell» som angitt i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

De andre kjøretøyene oppført i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF er utelukket fra virkeområdet til 

denne TSI-en; dette er særlig tilfellet når det gjelder mobilt utstyr til bygging og vedlikehold av 

jernbaneinfrastruktur og kjøretøyer beregnet på transport av 

– motorvogner med passasjerer om bord, eller 

– motorvogner uten passasjerer om bord, men beregnet på å inngå i passasjertog (biltransportvogner). 

I denne TSI-en brukes følgende definisjoner: 

a)  En «enhet» er det generelle uttrykket som brukes som benevnelse på det rullende materiellet. Den er 

underlagt denne TSI-ens virkeområde og omfattes derfor av framgangsmåten for EF-verifisering. 

En enhet kan bestå av 

– en «godsvogn» som kan kjøres separat, med en egen ramme montert på dens egen hjulsats, eller 

– en togstamme med permanent sammenkoplede «elementer»; disse elementene kan ikke kjøres 

separat, eller 

– «separate boggier koplet til kompatible veigående kjøretøy(er)» i en kombinasjon som danner en 

togstamme i et system som er kompatibelt med jernbanetransport. 
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b) Et «tog» er en driftsmessig sammensetning som består av én eller flere enheter. 

c) «Driftsklar tilstand» omfatter alle forhold som enheten er beregnet å skulle kjøre under, samt dens 

tekniske grenser. Driftsklar tilstand kan omfatte mer enn spesifikasjonene i denne TSI-en for at 

enheter skal kunne brukes sammen i et tog på det jernbanenettet som er underlagt et jernbaneforetaks 

sikkerhetsstyringssystem. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

Ved artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at jernbanesystemet, delsystemene og 

samtrafikkomponentene skal oppfylle de relevante grunnleggende kravene. De grunnleggende kravene er 

angitt i generelle vendinger i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. Tabell 1 viser de grunnleggende 

parametrene i denne TSI-en og deres forbindelse med de grunnleggende kravene angitt i vedlegg III til 

direktiv 2008/57/EF. 

Tabell 1 

Grunnleggende parametrer og deres forbindelse med de grunnleggende kravene 

Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.2.1.1 Endekopling 1.1.1, 

1.1.3, 

1.1.5, 

2.4.1 

    

4.2.2.1.2 Kortkopling 1.1.1, 

1.1.3, 

2.4.1 

    

4.2.2.2 Enhetens styrke 1.1.1, 

1.1.3, 

2.4.1 

    

4.2.2.3 Enhetens integritet 1.1.1     

4.2.3.1 Infrastrukturens 

referanseprofil 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.2 Kompatibilitet med 

linjenes bæreevne 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.3 Kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.4 Tilstandsovervåking for 

aksellager 

1.1.1 1.2   2.4.3 

4.2.3.5.1 Sikkerhet mot avsporing 

ved kjøring på 

vindskjeve spor 

1.1.1, 

1.1.2, 

2.4.1 

   2.4.3 

4.2.3.5.2 Løpeegenskaper 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

4.2.3.6.1. Boggirammens 

konstruksjon 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.2. Egenskaper for hjulsats 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   2.4.3 
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.3.6.3 Egenskaper for hjul 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   2.4.3 

4.2.3.6.4 Egenskaper for aksler 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.5 Akselkasser/ 

-lagre 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.6 Hjulsatser med variabel 

sporvidde 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.7 Løpeverk for manuelt 

skifte av hjulsatser 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.4.2 Bremser — 

sikkerhetskrav 

1.1.1, 

1.1.3 

1.2 

2.4.2 

   

4.2.4.3.1 Bremser — generelle 

funksjonskrav 

1.1.1 

2.4.1 

2.4.2    

4.2.4.3.2.1 Bremseevne — 

driftsbrems 

1.1.1, 

1.1.2 

2.4.1 

2.4.2   1.5 

4.2.4.3.2.2. Bremseevne — 

parkeringsbrems 

2.4.1    2.4.3 

4.2.4.3.3 Bremser - 

varmekapasitet 

1.1.1, 

1.1.3 

2.4.1 

   2.4.3 

4.2.4.3.4 Bremser — glidevern 

(WSP) 

2.4.1 2.4.2    

4.2.5 Miljøforhold 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

4.2.6.1 Brannsikring 1.1.1 

1.1.4 

    

4.2.6.1.2.1 Brannsikring – 

brannskiller 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.2 Brannsikring – 

materialer 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.3 Brannsikring – kabler 1.1.4 

1.1.5 

 1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.4 Brannsikring – 

brennbare væsker 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.2 Beskyttelse mot 

elektrisk fare 

1.1.5 

2.4.1 
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.6.3 Festeinnretning for 

bakendesignal 

1.1.1     

De grunnleggende kravene 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 og 1.4.5 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF hører 

inn under virkeområdet til annet unionsregelverk. 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

Det jernbanesystemet som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som godsvogner er en del av, er et 

integrert system som skal kontrolleres for samsvar. Særlig skal det kontrolleres samsvar med hensyn til 

spesifikasjonene for delsystemet rullende materiell og kompatibiliteten med jernbanenettet (nr. 4.2), dets 

grensesnitt mot andre delsystemer i det jernbanesystemet der det er integrert (nr. 4.2 og 4.3), samt den 

første versjonen av reglene for drift og vedlikehold (nr. 4.4 og 4.5) slik det kreves i artikkel 18 nr. 3 i 

direktiv 2008/57/EF. 

Den tekniske dokumentasjonen skal som angitt i artikkel 18 nr. 3 og i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF 

(nr. 4.8) særlig inneholde prosjekteringsrelaterte verdier om kompatibiliteten med jernbanenettet. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

4.2.1. Generelle bestemmelser 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» gruppert og ordnet i følgende 

punkter i dette kapittel: 

– Konstruksjon og mekaniske deler 

– Profiler og samspill mellom kjøretøy og spor 

– Brems 

– Miljøforhold 

– Systembeskyttelse 

Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for godsvognen og dens grensesnitt krever 

ikke bruk av bestemte tekniske løsninger med mindre det er strengt nødvendig for samtrafikkevnen til 

jernbanesystemet og for å oppfylle de relevante grunnleggende kravene. 

Nyskapende løsninger som ikke oppfyller kravene angitt i denne TSI-en, og/eller som ikke kan vurderes 

som fastsatt i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å gi rom for 

teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utarbeides ved hjelp av 

prosessen «nyskapende løsning» beskrevet i kapittel 6. 

Når de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som er nødvendige for å oppnå 

samtrafikkevne og for å oppfylle de grunnleggende kravene, ikke er utarbeidet for et bestemt teknisk 

aspekt, identifiseres dette aspektet som et åpent punkt i det relevante punktet. I tråd med artikkel 5 nr. 6 i 

direktiv 2008/57/EF er alle åpne punkter oppført i tillegg A. 

I tillegg C er det angitt en rekke vilkår. Det er valgfritt å oppfylle disse vilkårene. Dersom det velges å 

oppfylle dem, skal samsvarsvurdering foretas av et meldt organ etter framgangsmåten for EF-

verifisering. 

I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det fastsettes bestemmelser om særtilfeller for 

hver TSI. Slike bestemmelser er angitt i kapittel 7. 

I den grad det er mulig, er framgangsmåten for vurdering av kravene i nr. 4.2 definert i kapittel 6. I disse 

tilfellene viser teksten i nr. 4.2 til tilsvarende punkter og underpunkter i kapittel 6. Dersom det for 

bestemte grunnleggende parametrer ikke er praktisk gjennomførbart å skille krav og framgangsmåter for 

vurdering, gis det ingen henvisning. 

4.2.2. Konstruksjon og mekaniske deler 

4.2.2.1. Mekanisk  grensesni t t  

4.2.2.1.1. Endekopling  

Endekoplingen er det mekaniske grensesnittet mellom enheter som utgjør et tog. 
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Koplingssystemet skal være konstruert slik at det ikke kreves at det befinner seg personer mellom 

enhetene som skal koples til eller fra, når en av enhetene er i bevegelse. 

Endekoplinger skal være fjærende og kunne motstå kreftene i samsvar med enhetens definerte nominelle 

driftsforhold. 

4.2.2.1.2. Kortkopl ing  

Kortkoplingen er det mekaniske grensesnittet mellom elementer som utgjør en enhet. 

Kortkoplingen skal være fjærende og kunne motstå kreftene i samsvar med enhetens definerte nominelle 

driftsforhold. Leddet mellom to elementer som har felles løpeverk, er omfattet av nr. 4.2.2.2. 

Kortkoplingen(e)s styrke i lengderetningen skal være lik eller høyere enn styrken til enhetens 

endekopling(er). 

4.2.2.2. Enhetens styrke 

Konstruksjonen til en vognkasse, all innfesting av utstyr og løfte- og hevepunkter skal være slik at det 

ikke forekommer sprekker, permanent deformasjon eller brister under belastningstilfellene definert i 

kapittel 5 i EN 12663-2:2010. Sammenføyningsteknikker skal anses å være omfattet av at kravet om 

dokumentasjon av samsvar i nr. 6.2.2.1. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.1. 

Hevepunktenes plassering skal være avmerket på enheten. Merkingen skal være i samsvar med nr. 4.5.13 

i EN 15877-1:2012. 

4.2.2.3. Enhetens integri tet  

Enheten skal være utformet slik at utilsiktet bevegelse hindres for alle bevegelige deler beregnet på å 

lukke en åpning (inngangsdører, presenning, lokk, luker osv.). 

Låseinnretningene skal vise om de er åpne eller lukket, og dette skal være synlig utenfra. 

4.2.3. Profiler og samspill mellom kjøretøy og spor 

4.2.3.1. In fras t rukturens  referanseprofi l  

Dette punktet gjelder beregningsregler for dimensjonering av det rullende materiellet, slik at det kan 

kjøre på ett eller flere jernbanenett uten risiko for sammenstøt med jernbaneinfrastrukturen. 

En enhets samsvar med den beregnede referanseprofilen, herunder referanseprofilen for den nedre delen, 

skal bestemmes ved en av metodene angitt i EN 15273-2:2009. 

Den kinematiske metoden, som beskrevet i EN 15273-2:2009, skal brukes til å bestemme eventuelt 

samsvar mellom den referanseprofilen som er fastsatt for enheten og de respektive målreferanseprofilene 

G1, GA, GB og GC, herunder dem som brukes for nedre del GIC1 og GIC2. 

4.2.3.2. Kompatibi l i tet  med linjenes  bæreevne  

Enhetens vertikale lasteegenskaper skal bestemmes for å kunne kontrollere kompatibilitet med linjenes 

bæreevne. 

Den tillatte nyttelasten en enhet kan bære for aksellast til og med 25 t, skal bestemmes ved anvendelse av 

nr. 6.1 og 6.2 i EN 15528:2008. 

4.2.3.3. Kompatibi l i tet  med togdeteksjonssystemer  

Dersom enheten er beregnet å skulle være kompatibel med ett eller flere av følgende togdetek-

sjonssystemer, skal denne kompatibiliteten fastslås i samsvar med bestemmelsene i kommi-

sjonsbeslutning 2012/88/EU(1): 

a)  togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, 

b)  togdeteksjonssystemer basert på akseltellere, 

c)  togdeteksjonssystemer basert på sløyfeutstyr. 

4.2.3.4. Ti ls tandsovervåking for aksellager  

Det skal være mulig å overvåke aksellagertilstand ved 

– deteksjonsutstyr langs sporet, eller 

– utstyr montert om bord. 

  

(1) EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1. 
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Dersom enheten er ment å kunne overvåkes av utstyr langs sporet på jernbanenett med sporvidde 

1 435 mm, skal enheten oppfylle kravene i nr. 5.1 og 5.2 i EN 15437-1:2009 for å kunne sikre 

tilstrekkelig sikt. 

For enheter som er ment å trafikkere jernbanenett med sporviddene 1 524 mm, 1 600 mm eller 

1 668 mm, skal de tilsvarende verdiene i tabell 2 som viser til parametrene i standarden EN 15437-

1:2009, anvendes. 

Tabell 2 

Målsone og forbudssone for enheter som skal trafikkere bestemte jernbanenett 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

1 524 mm 

(begge områder 

er relevante) 

1 080 ± 35 ≥ 50 ≥ 200 1 080 ± 5 ≥ 140 ≥ 500 

894 ± 2 ≥ 14 ≥ 200 894 ± 2 ≥ 28 ≥ 500 

1 600 mm 1 110 ± 2 ≥ 70 ≥ 180 1 110 ± 2 ≥ 125 ≥ 500 

1 668 mm 1 176 ± 10 ≥ 55 ≥ 100 1 176 ± 10 ≥ 110 ≥ 500 

Spesifikasjonene for konstruksjons- og samsvarsvurderingen av utstyr montert om bord er et åpent punkt 

i denne TSI-en. 

4.2.3.5. Kjøresikkerhet  

Et kjøretøys løpeegenskaper har stor innvirkning på sikkerheten mot avsporing, kjøresikkerheten og 

sporbelastningen. 

4.2.3.5.1. Sikkerhet  mot  avsporing  ved  kjøring på vindskjeve spor 

Enheten skal være konstruert for å kjøre sikkert på vindskjeve spor, idet det særlig tas hensyn til 

overgangsfasen mellom spor med og uten overhøyde, og avvik fra sporets tverrprofil. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.2. 

4.2.3.5.2. Løpeegenskaper  

Enheten skal være konstruert for å gi sikker trafikk opp til høyeste konstruksjonshastighet. 

En enhets løpeegenskaper skal påvises ved å 

– følge framgangsmåtene angitt i kapittel 5 i EN 14363:2005, eller 

– foreta simuleringer ved hjelp av en validert modell. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.3. 

For enheter utstyrt med løpeverk vurdert på samtrafikkomponentnivå i samsvar med nr. 6.1.2.1 er det 

ikke nødvendig med en særlig prøving eller simulering på delsystemnivå. 

4.2.3.6. Løpeverk 

Løpeverket sikrer at enheten bæres og føres sikkert, samt at bremsekrefter overføres når det er 

nødvendig. 

4.2.3.6.1. Boggirammens konstruksjon  

Boggirammens konstruksjonsmessige integritet, alt fastmontert utstyr og forbindelsen mellom 

understellet og boggien skal vises med metoder som er beskrevet i nr. 9.2 i EN 13749:2011. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.1. 

4.2.3.6.2. Egenskaper  for hjulsats  

Hjulsatsene må kunne overføre krefter og momenter mellom de enkelte komponentene i samsvar med 

bruksområdets krav. 

Hjulsatsenes geometriske mål, som definert i figur 1, skal være i samsvar med grenseverdiene angitt i 

tabell 3. Disse grenseverdiene skal forstås som dimensjonerende verdier og angis som driftsgrenseverdier 

i vedlikeholdsdokumentasjonen beskrevet i nr. 4.5. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.2. 
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Figur 1 

Symboler for hjulsatser brukt i tabell 3 

 

Tabell 3 

Driftsgrenseverdier for hjulsatsenes geometriske mål 

Betegnelse 
Hjuldiameter 

D [mm] 

Minsteverdi 

[mm] 

Største verdi 

[mm] 

1
4
3
5

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

330 ≤ D ≤ 760 1 415 1 426 

760 < D ≤ 840 1 412 1 426 

D > 840 1 410 1 426 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

330 ≤ D ≤ 760 1 359 1 363 

760 < D ≤ 840 1 358 1 363 

D > 840 1 357 1 363 

1
5
2
4

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

400 ≤ D < 840 1 492 1 514 

D ≥ 840 1 487 1 514 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

400 ≤ D < 840 1 444 1 448 

D ≥ 840 1 442 1 448 

1
6
0
0

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

690 ≤ D ≤ 1 016 1 573 1 592 

   

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

690 ≤ D ≤ 1 016 1 521 1 526 

   

1
6
6
8

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

330 ≤ D < 840 1 648(1) 1 659 

840 ≤ D ≤ 1 250 1 643(1) 1 659 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

330 ≤ D < 840 1 592 1 596 

840 ≤ D ≤ 1 250 1 590 1 596 

(1) For toakslede godsvogner med en aksellast opp til 22,5 t skal denne verdien være 1 651 mm. 
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4.2.3.6.3. Egenskaper  for hjul  

Hjulenes geometriske mål, som definert i figur 2, skal være i samsvar med grenseverdiene angitt i  

tabell 5. 

Tabell 4 

Driftsgrenseverdier for hjulenes geometriske mål 

Betegnelse 
Hjuldiameter 

D [mm] 

Minsteverdi 

[mm] 

Største verdi 

[mm] 

1
4
3
5

 m
m

 

Hjulflenens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 330 133 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 330 ≤ D ≤ 760 27,5 33 

760 < D ≤ 840 25 33 

D > 840 22 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 < D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 330 6,5 — 

1
5
2
4

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 400 134 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 400 ≤ D < 760 27,5 33 

760 ≤ D < 840 25 33 

D ≥ 840 22 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 400 ≤ D < 630 31,5 36 

630 ≤ D < 760 29,5 36 

D ≥ 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 400 6,5 — 

1
6
0
0

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

690 ≤ D ≤ 1016 137 139 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 690 ≤ D ≤ 1016 26 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 690 ≤ D ≤ 1016 28 38 

Hjulflensens profil (qR) 690 ≤ D ≤ 1016 6,5 — 

1
6
6
8

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 330 133 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 330 ≤ D ≤ 840 27,5 33 

D > 840 22 (PT); 25 (ES) 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 ≤ D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 330 6,5 — 
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Disse grenseverdiene skal forstås som konstruksjonsverdier og angis som driftsgrenseverdier i 

vedlikeholdsdokumentasjonen beskrevet i nr. 4.5). 

Figur 2 

Symboler for hjul brukt i tabell 4 

 

Hjulenes mekaniske egenskaper skal sikre overføring av krefter og dreiemoment samt motstand mot 

varmebelastning dersom det er nødvendig, i samsvar med bruksområdet. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.3. 

4.2.3.6.4. Egenskaper  for aksler  

Akselens egenskaper skal sikre overføring av krefter og dreiemoment i samsvar med bruksområdet. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.4. 

Akslenes sporbarhet skal ta hensyn til resultatene fra Det europeiske jernbanebyrås innsatsgruppe for 

vedlikehold av godsvogner (se «Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon 

Maintenance», som er offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted http://www.era.europa.eu). 

4.2.3.6.5. Akselkasser/ -lagre 

Det skal ved utformingen av akselkassen og rullelageret tas hensyn til mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper. Det skal defineres driftsgrenseverdier for temperatur som er relevante for deteksjon 

av varmgang. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.4. 

4.2.3.6.6. Hjulsatser  med  variabel  sporvidde  

Dette kravet gjelder for enheter utstyrt med hjulsatser med variabel sporvidde for omstilling mellom to 

sporvidder. 

Omstillingsmekanismen for hjulsatsen skal sikre sikker låsing 

– av hjulene, og 

– av tilhørende bremseutstyr, 

i riktig, tilsiktet akselstilling, idet det tas hensyn de dynamiske virkningene i samsvar med enhetens 

nominelle driftstilstand. 

Samsvarsvurdering for kravene i dette nummer er et åpent punkt. 

4.2.3.6.7. Løpeverk  for manuelt  ski f te  av h julsa tser  

Kravet gjelder enheter som er klargjort for trafikk på forskjellige sporvidder ved hjelp av et fysisk skifte 

av hjulsatser. 
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Enheten skal være utstyrt med en låsemekanisme for å sikre riktig stilling av dens bremseutstyr i de 

forskjellige konfigurasjonene, idet det tas hensyn de dynamiske virkningene i samsvar med enhetens 

nominelle driftstilstand. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.5. 

4.2.4. Bremser 

4.2.4.1. Generelle bes temmelser  

Formålet med togets bremseanlegg er å sikre at 

– togets hastighet kan reduseres, 

– togets hastighet kan opprettholdes i en helling, 

– toget kan stoppes innenfor den største tillatte stopplengden, og 

– toget kan holdes i ro. 

De viktigste faktorene som påvirker bremseevnen og bremseprosessen, er 

– bremsekraft, 

– togets masse, 

– hastighet, 

– tillatt stopplengde, 

– tilgjengelig adhesjon, og 

– helling. 

Et togs bremseevne er resultatet av bremseevnen til hver enkelt enhet i toget. 

4.2.4.2. Sikkerhetskrav 

Bremseanlegget bidrar til jernbanesystemets sikkerhetsnivå. Derfor skal utformingen av en enhets 

bremseanlegg gjennomgå en risikovurdering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(1) 

der det tas hensyn til faren ved fullstendig tap av bremseevne hos enheten. Alvorlighetsgraden skal anses 

som katastrofal dersom 

– følgene påvirker bare den aktuelle enheten (kombinasjon av feil), eller 

– følgene påvirker bremseevnen til mer enn én enhet (enkeltfeil). 

Oppfyllelsen av kravene i C.9 og C.14 i tillegg C forutsettes å være i samsvar med dette kravet. 

4.2.4.3. Funksjonskrav og tekniske krav  

4.2.4.3.1. Generel le funksjonskrav  

Enhetens bremseutstyr skal kunne aktiveres og løses ved påvirkning av et mottatt signal. Bremsen skal 

– være gjennomgående (signalet om aktivering eller frigjøring av bremsen overføres fra en sentral 

styreenhet til hele toget gjennom en bremseledning), 

– være automatisk (et utilsiktet avbrudd i bremseledningen fører til bremseaktivering på alle enheter i 

toget og stopper hver del), 

– kunne frakobles, slik at den kan frigjøres og isoleres. 

4.2.4.3.2. Bremseevne  

4.2.4.3.2.1. Driftsbrems 

Et togs eller en enhets bremseevne er dens evne til retardasjon. Det er resultatet av tilgjengelig 

bremsekraft til bremsing av toget innenfor definerte grenser og alle faktorer i forbindelse med 

energikonvertering og -absorpsjon, herunder togmotstand. 

  

(1) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 
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En enhets bremseevne skal beregnes i samsvar med et av følgende dokumenter: 

– EN 14531-6:2009, eller 

– UIC 544-1:2012. 

Beregningen skal valideres ved prøving. Beregning av bremseevne i samsvar med UIC 544-1 skal 

valideres som fastsatt i UIC 544-1:2012. 

4.2.4.3.2.2. Parkeringsbrems 

En parkeringsbrems er en brems som brukes til å hindre parkert rullende materiell i å bevege seg under 

bestemte forhold, der det tas hensyn til sted, vind, helling og det rullende materiellets lastetilstand, til den 

blir frigjort med hensikt. 

Dersom enheten er utstyrt med parkeringsbrems, skal følgende krav være oppfylt: 

– Stillstanden skal vedvare til den frigjøres tilsiktet. 

– Dersom det ikke er mulig å fastslå tilstanden til en parkeringsbrems umiddelbart, skal det finnes en 

indikator som viser tilstanden, på begge sider av kjøretøyets utside. 

– Parkeringsbremsens minste bremseevne bestemmes ved beregninger i samsvar med i nr. 6 i 

standarden EN 14531-6:2009 uten at det tas hensyn til påvirkning av vind. 

– Parkeringsbremsens minste bremseevne skal være merket på enheten. Merkingen skal være i samsvar 

med nr. 4.5.25 i EN 15877-1:2012. En enhets parkeringsbrems skal konstrueres idet det tas hensyn til 

en adhesjonsfaktor mellom hjul og skinne (stål/stål) på høyst 0,12. 

4.2.4.3.3. Varmekapasitet  

Bremseutstyret skal kunne motstå én nødbremsing uten tap av bremseevne på grunn av termisk eller 

mekanisk påvirkning. 

Bremsekraften som enheten kan motstå uten tap av bremseevne på grunn av termisk eller mekanisk 

påvirkning, skal defineres og uttrykkes ved hjelp av hastighet og tiden bremsen er aktivert. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.6. 

En helling på 21 ‰ ved 70 km/t over 40 km kan anses som referansetilfellet for varmekapasitet som gir 

en bremsekraft på 45 kW per hjul i 34 minutter med en nominell hjuldiameter på 920 mm og en aksellast 

på 22,5 t. 

4.2.4.3.4. Glidevern (WSP)  

Glidevern er et system som søker å utnytte den største tilgjengelige adhesjonen ved å redusere, 

opprettholde eller øke bremsekraften for å hindre at hjulsatsene låser seg og glir ukontrollert. På denne 

måten skal stopplengden optimaliseres. 

Dersom glidevernet styres elektronisk, skal negative følger forårsaket av svikt i glidevernet motvirkes 

ved hensiktsmessig systemkonstruksjon og teknisk konfigurasjon. 

Glidevernet skal ikke endre bremsenes funksjonelle egenskaper. Kjøretøyets luftutstyr skal være 

dimensjonert slik at glidevernets luftforbruk ikke nedsetter trykkluftbremsens yteevne. Ved 

konstruksjonen av glidevernet skal det tas hensyn til at glidevernet ikke skal ha negativ innvirkning på 

kjøretøyets bestanddeler (bremseanlegg, hjulets rulleflater, akselkasse osv.). 

Følgende typer enheter skal være utstyrt med glidevern: 

– Enheter som er utstyrt med alle typer bremseklosser, der den høyeste gjennomsnittlige utnyttelsen av 

adhesjonen er større enn 0,12. 

– Enheter som er utstyrt med bare skrivebremser og/eller komposittbremseklosser, og der den høyeste 

gjennomsnittlige utnyttelsen av adhesjonen er større enn 0,11. 

4.2.5. Miljøforhold 

Utformingen av enheten og dens komponenter skal ta hensyn til de miljøforholdene som det rullende 

materiellet skal utsettes for. 
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Miljøparametrene er beskrevet i numrene nedenfor. For hver miljøparameter angis et nominelt område 

som er det hyppigst forekommende i Europa, og som utgjør grunnlaget for samtrafikkenheten. 

For visse miljøparametrer angis andre områder enn de nominelle områdene. I slike tilfeller skal det 

velges et område for konstruksjon av enheten. 

For funksjonene som angis i numrene nedenfor, skal det i den tekniske dokumentasjonen beskrives 

hvilke forholdsregler med hensyn til konstruksjon og/eller prøving som er tatt for å sikre at det rullende 

materiellet oppfyller TSI-kravene innenfor dette området. 

Avhengig av de intervallene som er valgt og forholdsreglene som er truffet (beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen), kan det være nødvendig med hensiktsmessige driftsregler dersom enheten som er 

konstruert for det nominelle området, trafikkerer en bestemt jernbanelinje der det nominelle intervallet 

overskrides i visse perioder av året. 

Intervallene som skal velges for å unngå begrensende driftsregler knyttet til klimaforhold, dersom 

områdene er forskjellige fra det nominelle, angis av medlemsstatene og føres opp i nr. 7.4. 

Enheten og dens komponenter skal konstrueres idet det tas hensyn til ett eller flere av følgende intervaller 

for utetemperatur: 

– T1: – 25 °C til + 40 °C (nominelt), 

– T2: – 40 °C til + 35 °C, og 

– T3: – 25 °C til + 45 °C. 

Enheten skal oppfylle kravene i denne TSI-en uten forringelse under forhold med snø, is og hagl som 

angitt i nr. 4.7 i EN 50125-1:1999, som svarer til det nominelle intervallet. 

Dersom det velges vanskeligere snø-, is- og haglforhold enn dem som er vurdert i standarden, skal 

enheten og dens komponenter konstrueres for å oppfylle TSI-krav ved den kombinerte virkningen 

sammen med lav temperatur i samsvar det temperaturintervallet som er valgt. 

I forbindelse med temperaturområde T2 og med de vanskelige snø-, is-, og haglforholdene skal de 

tiltakene som treffes for å oppfylle TSI-kravene under disse vanskelige forholdene, identifiseres og 

kontrolleres, særlig konstruksjons- og/eller prøvingstiltak for følgende funksjoner: 

– Koplingsfunksjon begrenset til koplingers fleksibilitet. 

– Bremsefunksjon, herunder bremseutstyr. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.7. 

4.2.6. Systembeskyttelse 

4.2.6.1. Brannsikring 

4.2.6.1.1. Generel le bestemmelser  

Alle betydelige mulige brannkilder (høyrisikokomponenter) på enheten skal identifiseres. 

Brannsikringsaspektene ved enhetens konstruksjon skal ha som mål å 

– hindre at det oppstår brann, 

– begrense virkningen dersom det oppstår brann. 

De varene som fraktes på enheten, er ikke en del av enheten og skal ikke tas hensyn til ved 

samsvarsvurderingen. 

4.2.6.1.2. Funksjonsspesi f ikas joner og  tekniske spesi f ikasjoner  

4.2.6.1.2.1. Barrierer 

For å begrense virkningene av brann skal brannskiller som kan holde i minst 15 minutter, være montert 

mellom de identifiserte brannkildene (høyrisikokomponenter) og lasten som fraktes. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.1. 

4.2.6.1.2.2. Materialer 

Alle permanente materialer som brukes på enheten, skal ha lav antennelighet og begrenset 

flammespredningsevne, med mindre 
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– materialet er atskilt fra alle mulige brannfarer på enheten med et brannskille, og det foreligger en 

risikovurdering som gir belegg for sikker bruk, eller 

– komponenten har en masse < 400 g, og den befinner seg innenfor en horisontal avstand på ≥ 40 mm 

og en vertikal avstand på ≥ 400 mm fra andre ikke-prøvde komponenter. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.2. 

4.2.6.1.2.3. Kabler 

Ved utvelging og montering av elektriske kabler skal det tas hensyn til hvordan disse oppfører seg ved 

brann. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.3. 

4.2.6.1.2.4. Brennbare væsker 

Enheten skal være utstyrt med innretninger som forhindrer utbrudd og spredning av brann som følge av 

utslipp av brennbare væsker eller gasser. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.4. 

4.2.6.2. Beskyttelse mot elekt ri ske farer  

4.2.6.2.1. Beskyttende t i l tak mot  indirekte  kontakt  (beskyttende jording)  

Impedansen mellom vognkasse og skinne skal være lav nok til å hindre farlig spenning mellom dem. 

Enhetene skal være jordet i samsvar med bestemmelsene beskrevet i nr. 6.4 i EN 50153:2002. 

4.2.6.2.2. Beskyttende t i l tak mot  direkte kontakt  

De elektriske installasjonene og utstyret på en enhet skal være konstruert slik at de beskytter personer 

mot elektrisk støt. 

Enheten skal være konstruert slik at direkte kontakt hindres, i samsvar med bestemmelsene i nr. 5 i EN 

50153:2002. 

4.2.6.3. Festeinnretninger for bakendesignal  

På alle enheter som er konstruert for å motta et bakendesignal, skal to innretninger på enden av enheten 

sikre at det kan monteres to lamper eller to reflekterende plater som angitt i tillegg E, på samme høyde 

over skinnen, men ikke høyere enn 2 000 mm. Målene og klaringen for disse festeinnretningene skal 

være som beskrevet i kapittel 1 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-

04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Tabell 5 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/275/EU(*) 

4.2.3.1 Infrastrukturens referanseprofil 4.2.4.1 Frittromsprofil 

4.2.4.2 Sporavstand 

4.2.4.5 Minsteradius for vertikal kurve 

4.2.3.2 Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.7.1 Sporets evne til å motstå vertikale 

belastninger 

4.2.7.3 Sporets evne til å motstå sidekrefter 

4.2.8.1 Broers evne til å motstå 

trafikkbelastninger 

4.2.8.2 Ekvivalent vertikal belastning fra 

jordkonstruksjoner og virkninger av 

jordtrykk 

4.2.8.4 Eksisterende broers og 

jordkonstruksjoners evne til å motstå 

trafikkbelastninger 
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Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/275/EU(*) 

4.2.3.5.2 Løpeegenskaper 4.2.9 Sporgeometriens kvalitet 

4.2.3.6.2 Egenskaper for hjulsats 

4.2.3.6.3 Egenskaper for hjul 

4.2.5.1 Nominell sporvidde 

4.2.5.6 Skinnehodeprofil for frie linjer 

4.2.6.2 Geometri på sporveksler og kryss under 

drift 

(*) EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53. 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Tabell 6 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/314/EU(*) 

4.2.2.2 Enhetens stryke — løfting og heving 4.2.3.6.3 Beredskapsplaner 

4.2.3.1 Infrastrukturens referanseprofil 4.2.2.5 Togsammensetning 

4.2.3.2 Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.2.5 Togsammensetning 

4.2.4 Brems 4.2.2.6 Bremsing av toget 

4.2.6.3 Festeinnretninger for bakendesignal. 

Tillegg E Bakendesignal 

4.2.2.1.3.2 Bakende 

(*) EUT L 144 av 31.5.11, s. 1. 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Tabell 7 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i beslutning 2012/88/EU 

Vedlegg A tabell A2 indeks 77 

4.2.3.3 a) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

sporfelt 

– akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 og 

3.1.2.6) 

– aksellaster (3.1.7.1 og 3.1.7.2) 

– elektrisk motstand (3.1.8) 

4.2.3.3 b) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

akseltellere 

– akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.5 og 

3.1.2.6) 

– hjulgeometri (3.1.3.1-3.1.3.4) 

– område mellom hjul uten komponenter av 

metall eller induktivt materiale (3.1.3.5) 

– hjulmateriale (3.1.3.6) 

4.2.3.3 c) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

sløyfeutstyr 

– kjøretøyets metallmasse (3.1.7.2) 

4.4. Driftsregler 

Driftsreglene er utarbeidet etter framgangsmåtene beskrevet i jernbaneforetakets sikkerhets-

styringssystem. Disse reglene tar hensyn til dokumentasjonen knyttet til drift som inngår som en del av 

den tekniske dokumentasjonen i henhold til kravene i artikkel 18 nr. 3 og som fastsatt i vedlegg VI til 

direktiv 2008/57/EF. 
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Dokumentasjonen knyttet til drift beskriver egenskapene til enheten i forhold til den nominelle 

driftstilstanden som skal vurderes for å kunne definere driftsreglene i normale situasjoner og ved 

forskjellige påregnelige driftsforstyrrelser. 

Dokumentasjonen knyttet til drift består av: 

– en beskrivelse av driften under normale forhold, herunder enhetens driftsegenskaper og 

driftsbegrensninger (f.eks. konstruksjonsprofil, høyeste konstruksjonshastighet, aksellast, bremseevne 

og kompatibilitet med togdeteksjonssystemer), 

– en beskrivelse av drift ved driftsforstyrrelser (når utstyr eller funksjoner beskrevet i denne TSI-en får 

sikkerhetskritiske feil) som med rimelighet kan forutses, sammen med de tilhørende akseptable 

grenseverdiene og driftsforholdene for enheten som kan opptre. 

Søkeren skal framlegge den første versjonen av dokumentasjonen knyttet til driftsreglene. Denne 

dokumentasjonen kan endres senere i samsvar med tilsvarende unionsregelverk, idet det tas hensyn til 

enhetens eksisterende drifts- og vedlikeholdsforhold. Det meldte organet skal kontrollere bare at 

dokumentasjonen om drift er framlagt. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikehold er et sett med aktiviteter som har til hensikt å holde en funksjonell enhet i, eller gjenopprette 

den til, en tilstand der den kan utføre sin funksjon. 

Følgende dokumenter som inngår som en del av den tekniske dokumentasjonen i henhold til artikkel 18 

nr. 3 i, og som fastsatt i vedlegg VI til, direktiv 2008/57/EF, er nødvendige for å gjennomføre 

vedlikeholdsarbeidet på enhetene: 

– generell dokumentasjon (nr. 4.5.1), 

– dokumentasjonen som beskriver grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet (nr. 4.5.2), og 

– vedlikeholdsdokumentasjonen (nr. 4.5.3). 

Søkeren skal framlegge de tre dokumentene beskrevet i nr. 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3. Denne dokumentasjonen 

kan endres senere i samsvar med tilsvarende EU-regelverk, idet det tas hensyn til enhetens eksisterende 

drifts- og vedlikeholdsforhold. Det meldte organet skal kontrollere bare at vedlikeholdsdokumentasjonen 

er framlagt. 

4.5.1. Generell dokumentasjon 

Den generelle dokumentasjonen består av 

– tegninger og beskrivelse av enheten og dens komponenter, 

– alle lovfestede krav vedrørende enhetens vedlikehold, 

– tegninger av systemene (elektriske, pneumatiske og hydrauliske kretsløpsskjemaer og styrek-

retsskjemaer), 

– andre systemer om bord (beskrivelse av systemene, herunder beskrivelse av deres funksjoner, 

angivelse av grensesnitt og databehandling og protokoller), 

– Konfigurasjonsdokumentasjon for hvert kjøretøy (deleliste og materialliste) for å muliggjøre (særlig, 

men ikke bare) sporbarhet under vedlikeholdsarbeider. 

4.5.2. Dokumentasjon som beskriver grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet 

Dokumentasjon av vedlikeholdets utforming forklarer hvordan vedlikeholdsarbeidet er definert og 

utformet for å sikre at det rullende materiellets egenskaper forblir innenfor akseptable grenser i 

materialets levetid. Dokumentasjonen skal omfatte inndata som gjør det mulig å fastsette kriteriene for 

inspeksjon og hyppighet av vedlikeholdsarbeid. Dokumentasjonen av vedlikeholdets utforming 

inneholder 

– erfaringer, prinsipper og metoder som er brukt til å utforme vedlikeholdet av enheten, 

– grenser for normal bruk av enheten (f.eks. km/måned, klimatiske grenseverdier, forutsigbare typer 

last osv.), 

– relevante data som er brukt til å utforme vedlikeholdet, og opprinnelsen til disse dataene (gjennom 

erfaring), 

– prøvinger, undersøkelser og beregninger som er utført for å utforme vedlikeholdet. 
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4.5.3. Vedlikeholdsdokumentasjon 

Vedlikeholdsdokumentasjonen beskriver hvordan vedlikeholdsarbeidet kan utføres. Vedlikeholdsarbeidet 

omfatter blant annet inspeksjoner, overvåking, prøving, måling, utskifting, justeringer og reparasjoner. 

Vedlikeholdsarbeid deles inn i 

– forebyggende vedlikehold (planlagt og styrt), og 

– korrigerende vedlikehold. 

Vedlikeholdsdokumentasjonen omfatter følgende: 

– Komponenthierarki og funksjonsbeskrivelser som fastsetter grensene for det rullende materiellet ved 

å liste opp alle elementer i det rullende materiellets konstruksjon i et passende antall atskilte nivåer. 

Det nederste elementet i hierarkiet skal være en utskiftbar komponent. 

– Deleliste som skal inneholde tekniske beskrivelser og funksjonsbeskrivelser for reservedelene 

(utskiftbare enheter). Listen skal omfatte alle deler som det har blitt spesifisert at skal skiftes ut på 

grunnlag av bestemte vilkår, og som det kan være nødvendig å skifte ut etter en elektrisk eller 

mekanisk feil, eller alle deler som det kan forventes at må skiftes ut etter tilfeldig skade. 

Samtrafikkomponenter skal angis med henvisning til deres samsvarserklæring. 

– Grenseverdier for komponenter som ikke skal overskrides i bruk. Det er tillatt å angi driftsbeg-

rensninger ved driftsforstyrrelser (grenseverdi nådd). 

– Liste over henvisninger til europeiske juridiske forpliktelser som komponenter eller delsystemer er 

underlagt. 

– Vedlikeholdsplan(1), dvs. et strukturert sett oppgaver for å uføre vedlikeholdet, herunder arbeid, 

framgangsmåter og metoder. Beskrivelsen av dette settet med oppgaver omfatter 

a)  instruksjonstegninger for demontering og montering som er nødvendige for korrekt montering og 

demontering av utskiftbare deler, 

b)  vedlikeholdskriterier, 

c)  kontroller og prøvinger, særlig for sikkerhetsrelevante deler; disse omfatter visuell inspeksjon og 

ikke-destruktiv prøving (eventuelt for eksempel for å påvise mangler som kan svekke 

sikkerheten). 

d)  verktøy og materialer som er nødvendige for å utføre oppgaven, 

e)  forbruksvarer som kreves for å utføre oppgaven, 

f)  tiltak og utstyr til beskyttelse av personlig sikkerhet. 

– Nødvendige prøvinger og framgangsmåter som skal utføres etter hvert vedlikeholdstiltak, før det 

rullende materiellet tas i bruk igjen. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

De faglige kvalifikasjonene hos det personalet som skal forestå drift og vedlikehold av enheter, er ikke 

omfattet av denne TSI-en. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Bestemmelsene om helse og sikkerhet for det personalet som skal forestå drift og vedlikehold av enheter, 

er omfattet av de grunnleggende kravene 1.1.5, 1.3.2, 2.5.1 og 2.6.1 angitt i vedlegg III til direktiv 

2008/57/EF. 

Særlig omhandler følgende bestemmelser i avsnitt 4.2 bestemmelser om helse og sikkerhet for 

personalet: 

Nr. 4.2.2.1.1: Endekopling. 

Nr. 4.2.6.1: Brannsikring. 

Nr. 4.2.6.2: Beskyttelse mot elektriske farer. 

  

(1) Vedlikeholdsplanen skal ta hensyn til resultatene fra Det europeiske jernbanebyrås innsatsgruppe for vedlikehold av godsvogner 

(se «Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance», som er offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted http://www.era.europa.eu). 



Nr. 40/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Dersom enheten er utstyrt med et manuelt koplingssystem, skal det være fri plass for skifteren under til- 

og frakopling. 

Alle framstikkende deler som anses som en fare for driftspersonalet, skal være tydelig merket og/eller 

utstyrt med verneinnretninger. 

Enheten skal være utstyrt med trinn og håndlister, med mindre den ikke er ment å skulle kjøres med 

personale om bord, for eksempel ved skifting. 

4.8. Parametrer som skal registreres i den tekniske dokumentasjonen 

Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende parametrer: 

– endekoplingens type, posisjon og fleksibilitet, 

– belastning som følge av dynamiske trekk- og trykkrefter, 

– referanseprofiler som enheten er i samsvar med, 

– eventuelt samsvar med målreferanseprofil(er) G1, GA, GB og GC, 

– eventuelt samsvar med nedre referanseprofil(er) GIC1 og GIC2, 

– masse per aksel (egenvekt og fullt lastet), 

– akslenes plassering i enhetens lengderetning og antall aksler, 

– enhetens lengde, 

– høyeste konstruksjonshastighet, 

– sporvidde(r) enheten kan kjøres på, 

– kompatibilitet med togdeteksjonssystemer (sporfelt/akseltellere/sløyfeutstyr), 

– kompatibilitet med systemer for varmgangsdetektor, 

– temperaturintervall under drift for aksellagre, 

– arten av signal som styrer bremsen (eksempel: pneumatisk hovedbremseledning, elektrisk 

bremsetype XXX osv.), 

– egenskaper for bremseledningen og for dens kopling med andre enheter (diameter på 

hovedbremseledning, tverrsnitt av elektrisk kabel osv.) 

– bremseanleggets nominelle yteevne, eventuelt avhengig av bremsemåte (responstid, bremsekraft, 

påkrevd adhesjonsnivå osv.), 

– stopplengde eller bremsevekt, eventuelt avhengig av bremsemåte, 

– bremsekomponentenes varmekapasitet i forhold til bremsekraft uttrykt ved hjelp av hastighet og 

bremseaktiveringstid, 

– temperaturintervall og alvorlighetsgrad for snø-/is-/haglforhold, 

– bremsevekt og største helling for parkeringsbremsen (dersom relevant), 

– mulighet eller manglende mulighet for fallskifting, 

– forekomst av trinn og/eller håndlister. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Generelle bestemmelser 

Samtrafikkomponenter som definert i artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF er oppført i nr. 5.3 

sammen med 

– bruksområde med delsystemparametrer, og 

– henvisning til tilhørende krav definert i nr. 4.2. 

Når det i avsnitt 5.3 er anført at et gitt krav skal vurderes på komponentnivå, er det ikke nødvendig å 

foreta en vurdering av det samme kravet på delsystemnivå. 
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5.2. Nyskapende løsninger 

Som angitt i nr. 4.1 kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 

Slike spesifikasjoner og vurderingsmetoder skal utarbeides ved hjelp av prosessen beskrevet i nr. 6.1.3, 

når det er planlagt å benytte en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent. 

5.3. Spesifikasjoner for samtrafikkomponenter 

5.3.1. Løpeverk 

Løpeverket skal være konstruert for et bruksområde som definert ved følgende parametrer: 

– høyeste hastighet, 

– største manglende overhøyde, 

– enhetens minste egenvekt, 

– største aksellast, 

– intervall av avstander mellom boggidreietapper eller intervall av akselavstander på «toakslede 

enheter», 

– tyngdepunktets største høyde på tom enhet, 

– koeffisient for tyngdepunktets høyde på lastet enhet, 

– minste koeffisient for vognkassens torsjonsstivhet, 

– største koeffisient for massefordeling for tomme enheter med: 

 

der: 

Izz = vognkassens treghetsmoment i forhold til den vertikale aksen gjennom vognkassens 

tyngdepunkt 

m = vognkassens masse 

2a* = akselavstand 

– minste nominelle hjuldiameter, 

– skinnehelling. 

Parametrene for hastighet og aksellast kan vurderes sammen for å definere hensiktsmessig bruksområde 

(f.eks. høyeste hastighet og egenvekt). 

Løpeverket skal oppfylle kravene uttrykt i nr. 4.2.3.5.2 og 4.2.3.6.1. Disse kravene skal vurderes på 

komponentnivå. 

5.3.2. Hjulsats 

En hjulsats skal vurderes og konstrueres for et bruksområde definert ved: 

– nominell diameter for hjulets rulleflate, og 
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– største vertikale statiske kraft. 

En hjulsats skal oppfylle kravene til geometriske og mekaniske parametrer definert i nr. 4.2.3.6.2. Disse 

kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.3. Hjul 

Et hjul skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– nominell rulleflatediameter, 

– største vertikale statiske kraft, 

– høyeste hastighet og brukstid, og 

– største bremseenergi. 

Et hjul skal oppfylle kravene til geometriske, mekaniske og termomekaniske parametrer definert i  

nr. 4.2.3.6.3. Disse kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.4. Aksel 

En aksel skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– største vertikale statiske kraft. 

En aksel skal oppfylle kravene til mekaniske parametrer definert i nr. 4.2.3.6.4. Disse kravene skal 

vurderes på komponentnivå. 

5.3.5. Bakendesignal 

Bakendesignalet, som beskrevet i tillegg E, er en uavhengig samtrafikkomponent. I nr. 4.2 finnes det 

ingen krav som omhandler bakendesignal. Det meldte organets vurdering av det inngår ikke i EF-

verifiseringen av delsystemet. 

6. SAMSVARSVURDERING OG EF-VERIFISERING 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Moduler 

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med modulen(e) beskrevet i 

tabell 8. 

Tabell 8 

Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter 

Modul CA1 Intern produksjonskontroll og produktverifisering ved undersøkelse av hvert 

enkelt produkt 

Modul CA2 Intern produksjonskontroll og produktverifisering med ujevne mellomrom 

Modul CB EF-typeprøving 

Modul CD Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen 

Modul CF Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

Modul CH Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem 

Modul CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og designkontroll 
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Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU. 

6.1.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, skal velge en av modulene eller 

modulkombinasjonene angitt i tabell 9 i samsvar med den aktuelle komponenten. 

Tabell 9 

Moduler som skal anvendes for samtrafikkomponenter 

Nr. Komponent 

Moduler 

CA1 eller 

CA2 
CB + CD CB + CF CH CH1 

4.2.3.6.1 Løpeverk  X X  X 

Løpeverk — prøvd X   X  

4.2.3.6.2 Hjulsats X(*) X X X(*) X 

4.2.3.6.3 Hjul X(*) X X X(*) X 

4.2.3.6.4 Aksel X(*) X X X(*) X 

5.3.5 Bakendesignal X   X  

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er brakt i omsetning, og dermed utviklet, før denne 

TSI-en trådte i kraft, forutsatt at produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det ble utført en 

undersøkelse av prosjekteringen og en typeprøving for tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at 

kravene i denne TSI-en er oppfylt; dette skal dokumenteres og anses for å ha samme bevisverdi som modul CB 

eller en designkontroll i henhold til modul CH1. 

Innenfor anvendelsen av den valgte modulen eller modulkombinasjonen skal det vurderes om 

samtrafikkomponenten oppfyller kravene nevnt i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav 

vedrørende vurderingen av bestemte samtrafikkomponenter i numrene nedenfor. 

6.1.2.1. Løpeverk 

Dokumentasjon av samsvar for løpeverk er angitt i tillegg B avsnitt 2. 

Enheter utstyrt med et utprøvd løpeverk som oppført nedenfor antas å være i samsvar med det relevante 

kravet, forutsatt at løpeverkene drives innenfor deres definerte bruksområde: 

a) Løpeverk for enkeltaksel: 

– dobbeltlenkoppheng, 

– Niesky 2, 

– S 2000-oppheng. 

b) Løpeverk for toakslet boggi: 

– Y25-familien, 

– toakslet boggi med styrbare aksler. 

c) Treakslede boggier: 

– treakslet boggifamilie med lenkoppheng. 

Vurderingen av boggirammens styrke skal bygge på nr. 6.2 i EN 13749:2011. 

6.1.2.2. Hju lsats  

Dokumentasjonen av samsvar for den mekaniske atferden til hjulsatsenheten skal utføres i samsvar med 

nr. 3.2.1 i EN 13260:2009+A1:2010, som definerer grenseverdiene for den aksiale kraften på enheten og 

den tilhørende verifiseringsprøvingen. 
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Det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at det i monteringsfasen ikke foreligger 

mangler som kan ha negativ innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i de mekaniske 

egenskapene til de monterte delene på akselen. 

6.1.2.3. Hju l 

a)  Støpte og valsede hjul: De mekaniske egenskapene skal dokumenteres etter framgangsmåten angitt i 

nr. 7 i EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011. 

Dersom hjulet er ment å skulle brukes med bremseklosser som virker på hjulets kjøreflate, skal 

hjulets termomekaniske egenskaper dokumenteres idet det tas hensyn til den største forventede 

bremseenergi. En typeprøving, som beskrevet i nr. 6.2 i EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011, skal 

utføres for å kontrollere at den tverrgående forskyvningen av hjulkransen under bremsing og 

restspenningen ligger innenfor de angitte toleransegrensene. 

Beslutningskriterier for restspenninger for støpte og valsede hjul er definert i EN 13979-

1:2003+A1:2009+A2:2011. 

b) Andre typer hjul: Andre typer hjul er tillatt for enheter som brukes innenlands. I så fall skal 

beslutningskriteriene og tretthetsbelastningskriteriene angis i nasjonale regler. Disse nasjonale 

reglene skal meddeles av medlemsstatene i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

Det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan 

ha negativ innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i hjulenes mekaniske egenskaper. 

Hjulmaterialets strekkfasthet, kjøreflatens hardhet, bruddstyrke (bare for hjul med bremsekloss), 

motstandskraft mot støt, materialegenskaper og materialets renhet skal verifiseres. Verifiseringsmetoden 

skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som skal verifiseres. 

6.1.2.4. Aksel  

I tillegg til kravene til montering over skal dokumentasjonen av samsvar for mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper for akselen bygge på nr. 4, 5 og 6 i EN13103:2009+A1:2010. 

Beslutningskriteriene for tillatt spenning er angitt i nr. 7 i EN 13103:2009+A1:2010. Det skal foreligge 

en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan ha negativ 

innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i akslenes mekaniske egenskaper. Akselmaterialets 

strekkfasthet, motstandskraft mot støt, overflateintegritet, materialegenskaper og materialrenhet skal 

verifiseres. Verifiseringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som 

skal verifiseres. 

6.1.3. Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter 

Dersom en nyskapende løsning (som definert i nr. 4.2.1) blir foreslått for en samtrafikkomponent (som 

definert i nr. 5.2), skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, angi avvikene fra 

det relevante punktet i denne TSI-en og framlegge dem for Europakommisjonen for analyse. Dersom 

analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en hensiktsmessig funksjons- og 

grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetode som skal innarbeides i TSI-en, for å tillate 

bruk av denne komponenten. 

Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal innarbeides i 

TSI-en når den revideres. 

Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes, ved å gi melding om en beslutning som 

Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

6.2. Delsystem 

6.2.1. Moduler 

EF-verifiseringen av delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» skal utføres i samsvar med 

modulen(e) beskrevet i tabell 10. 

Tabell 10 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

SB EF-typeprøving 

SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem i produksjonsprosessen 
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SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og designkontroll 

Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU. 

6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering 

Søkeren skal velge en av følgende modulkombinasjoner eller moduler til EF-verifisering av delsystemet: 

– (SB+SD), eller 

– (SB+SF), eller 

– (SH1). 

Innenfor rammen av den valgte modulen eller modulkombinasjonen skal det vurderes om delsystemet 

oppfyller kravene nevnt i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav vedrørende vurderingen av 

bestemte komponenter i numrene nedenfor. 

6.2.2.1. Enhetens styrke 

Dokumentasjon av samsvar utføres i samsvar med kapittel 6 og 7 i EN 12663-2:2010. 

Når det gjelder ledd, skal det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen 

mangler i produksjonsfasen kan svekke strukturens mekaniske egenskaper. 

6.2.2.2. Sikkerhet  mot avsporing ved  kjøring på vindskjeve spor  

Dokumentasjon av samsvar skal utføres i samsvar med 

– framgangsmåtene definert i nr. 4.1 i EN 14363:2005, eller 

– metoden angitt i nr. 4.2 i EN 15839:2012 ved bruk av forhåndsberegning for standardiserte løsninger. 

6.2.2.3. Løpeegenskaper  

Prøvinger  på sporet  

Dokumentasjon av samsvar utføres i samsvar med kapittel 5 i EN 14363 2005. 

Som alternativ til å utføre prøvinger på to forskjellige sporhellinger, som fastsatt i nr. 5.4.4.4 i EN 

14363:2005, er det tillatt å utføre prøvinger på bare én sporhelling dersom det dokumenteres at prøvingen 

omfatter alle de kontaktforholdene som er definert i tillegg B nr. 1.1 nedenfor. 

Når det kreves prøving på sporet med normal målemetode, skal enheten vurderes mot de grenseverdiene 

som er fastsatt i tillegg B nr. 1.2 og 1.3. 

Kombinasjonen av høyeste ekvivalente konisitet og hastighet som enheten oppfyller stabilitetskriteriet i 

nr. 5 i EN 14363:2005 for, skal registreres i rapporten. 

De påkrevde prøvingsforholdene for prøvinger på sporet, som angitt i EN 14363:2005, kan ikke alltid 

oppnås fullstendig når det gjelder 

– sporets geometriske kvalitet, og 

– kombinasjoner av hastighet, krumning og manglende overhøyde. 

I tilfeller der dette ikke kan oppnås fullstendig, er dokumentasjonen av samsvar et åpent punkt. 

Simuleringer  

På de vilkårene som er angitt i nr. 9.3 i EN 15827:2011, kan en simulering alternativt erstatte prøvingene 

på sporet nevnt ovenfor. 
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6.2.2.4. Akselkasse/ -lagre 

Dokumentasjon av samsvar for mekanisk motstand og tretthetsegenskaper for rullelageret utføres i 

samsvar med nr. 6 i EN 12082:2007+A1:2010. 

6.2.2.5. Løpeverk for manuelt  ski fte av h ju lsatser  

Omst i l l ing  mellom 1  435 mm og 1  668 mm sporvidde  

De tekniske løsningene beskrevet i følgende figurer i UIC-standardblad 430-1:2006 anses å oppfylle 

kravene i nr. 4.2.3.6.7: 

– for akselenheter: figur 9 og 10 i vedlegg B.4, og figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-

1:2006, 

– for boggienheter: figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-1:2006. 

Omst i l l ing  mellom 1  435 mm og 1  524 mm sporvidde  

Den tekniske løsningen beskrevet i tillegg 7 i UIC-standardblad 430-3:1995 anses å oppfylle kravene i 

nr. 4.2.3.6.7. 

6.2.2.6. Varmekapasitet  

Beregninger, simuleringer eller prøvinger skal vise at temperaturen i bremsekloss, bremsebelegg eller 

bremseskive ikke overstiger disses varmekapasitet. Det skal tas hensyn til følgende: 

a)  for aktivering av nødbrems: den kritiske kombinasjonen av hastighet og nyttelast på rett og flatt spor, 

med minst mulig vind og med tørre skinner, 

b)  for aktivering av gjennomgående brems: 

– området opp til maksimal bremsekraft, 

– området opp til høyeste hastighet, og 

– tilsvarende bremseaktiveringstid. 

6.2.2.7. Mi ljøforhold  

Stålmaterialer anses å være i samsvar med alle områdene angitt i nr. 4.2.5 dersom materialegenskapene 

er bestemt ned til – 20 °C. 

6.2.2.8. Brannsikring 

6.2.2.8.1. Brannskil ler  

Brannskiller skal prøves i samsvar med EN 1363-1:1999. Stålplater med minst 2 mm tykkelse og 

aluminiumsplater med minst 5 mm tykkelse anses å oppfylle kravene til kvalitet uten prøving. 

6.2.2.8.2. Materia ler  

Prøving av materialenes antennelighet og flammespredningsegenskaper skal utføres i samsvar med ISO 

5658-2:2006/Am1:2011, med en grenseverdi på CFE ≥ 18 kW/m2. 

Følgende materialer og komponenter anses å oppfylle brannsikringskravene med hensyn til antennelighet 

og flammespredningsegenskaper: 

– metaller og legeringer med uorganisk belegg (for eksempel, men ikke begrenset til galvanisert 

belegg, anodisk belegg, kromatbelegg, fosfatomdanningsbelegg), 

– metaller og legeringer med organisk belegg med en nominell tykkelse på under 0,3 mm (for 

eksempel, men ikke begrenset til maling, plastbelegg, asfaltbelegg), 

– metaller og legeringer med et samlet uorganisk og organisk belegg der den nominelle tykkelsen på 

det organiske laget er under 0,3 mm, 

– glass, steingods, keramiske produkter og produkter av naturstein, 

– materialer som oppfyller kravene i kategori C-s3, d2 eller høyere i samsvar med EN 13501-

1:2007+A1:2009. 
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6.2.2.8.3. Kabler  

De elektriske kablene skal velges ut og installeres i samsvar med EN 50355:2003 og EN 50343:2003. 

6.2.2.8.4. Brennbare væsker  

De tiltakene som treffes, skal være i samsvar med TS 45545-7:2009. 

6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» omfatter en nyskapende løsning (som definert i 

nr. 4.2.1), skal søkeren angi avvikene fra de relevante numrene i TSI-en og oversende dem til 

Kommisjonen for analyse. Dersom analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en 

hensiktsmessig funksjons- og grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetoder som skal 

innarbeides i TSI-en, for å tillate bruk av denne løsningen. 

Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal deretter 

innarbeides i TSI-en når den revideres. 

Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes, ved å gi melding om en beslutning som 

Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

6.3. Delsystem som inneholder komponenter tilsvarende samtrafikkomponenter som ikke har EF-

erklæring 

Et meldt organ har tillatelse til å utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem, selv om én eller 

flere av komponentene som tilsvarer samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet, ikke er omfattet 

av en relevant EF-samsvarserklæring etter denne TSI-en (ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter), i 

følgende tilfeller: 

a)  Komponenten omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 8. 

b)  Komponenten ble framstilt før denne TSI-en trådte i kraft, og typen komponent har vært 

– brukt i et delsystem som allerede er godkjent, og 

– tatt i bruk i minst én medlemsstat før denne TSI-en trådte i kraft. 

EF-verifiseringen av delsystemet skal foretas av det meldte organet på bakgrunn av kravene i kapittel 4, 

ved bruk av de tilsvarende kravene vedrørende vurdering i kapittel 6 og 7, unntatt for særtilfeller. Ved 

denne EF-verifiseringen får modulene i delsystemet angitt i nr. 6.2.2 anvendelse. 

EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet skal ikke utarbeides for komponenter 

som vurderes på denne måten. 

6.4. Prosjektfaser der vurdering er obligatorisk 

Vurderingen skal dekke følgende to faser som er angitt med «X» i tabell F.1 i vedlegg F til denne TSI-en. 

Særlig skal vilkårene og kravene i nr. 4.2 vurderes dersom det angis en typevurdering. 

a)  Prosjekterings- og utviklingsfase: 

– undersøkelse av prosjektering og/eller designkontroll, 

– typeprøving: prøving for å kontrollere prosjekteringen, som definert i nr. 4.2. 

b)  Produksjonsfase: 

– rutineprøving for å kontrollere produksjonssamsvar. Hvilken enhet som har ansvaret for 

vurderingen av rutineprøvingene, fastsettes i samsvar med den valgte vurderingsmodulen. 

Tillegg F er bygd opp i samsvar med nr. 4.2. Dersom det er relevant, vises det til punktene i nr. 6.1 og 

6.2. 

6.5. Komponenter som har EF-samsvarserklæring 

Dersom en komponent er identifisert som en samtrafikkomponent og hadde en EF-samsvarserklæring før 

denne TSI-en trådte i kraft, behandles den i samsvar med denne TSI-en på følgende måte: 
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a)  Dersom denne komponenten ikke er anerkjent som en samtrafikkomponent i denne TSI-en, er verken 

sertifikatet eller erklæringen gyldig for framgangsmåten for EF-verifisering i forbindelse med denne 

TSI-en. 

b)  Følgende samtrafikkomponenter krever ikke ny samsvarsvurdering i henhold til denne TSI-en før 

utløpet av tilsvarende sertifikat eller erklæring: 

– hjulsats, 

– hjul, 

– aksel. 

7. GJENNOMFØRING 

7.1. Tillatelse til ibruktaking 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» innenfor grensene 

fastsatt i dens nr. 1.1, 1.2 og kapittel 2, som er tatt i bruk etter gjennomføringsdatoen for denne TSI-en. 

7.1.1. Tillatelse til ibruktaking av et nytt kjøretøy i samsvar med tidligere TSI-er for godsvogner(1) 

Se artikkel 9. 

7.1.2. Gjensidig godkjenning av første tillatelse til ibruktaking 

I samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF fastsettes det i listen nedenfor hvilke vilkår som 

skal være oppfylt for at det ikke skal kreves ytterligere godkjenning for ibruktaking for en enhet når den 

først er godkjent for ibruktaking i én medlemsstat. Disse vilkårene skal anses å utfylle kravene i nr. 4.2. 

Følgende krav skal oppfylles i sin helhet: 

a) Enhetens løpeegenskaper skal være vurdert for alle sporets geometriske kvaliteter og alle 

kombinasjoner av hastighet, krumning og manglende overhøyde fastsatt i EN 14363:2005  

(nr. 4.2.3.5.2). Alternativt skal enheten være utstyrt med løpeverk som enten er sertifisert eller prøvd 

i samsvar med nr. 6.1.2.1. 

b) Aksellagertilstanden skal kunne overvåkes med deteksjonsutstyr langs sporet på det jernbanenettet 

som enheten skal trafikkere, idet det tas hensyn til vilkårene i nr. 4.2.3.4. 

c) Enheten skal ikke være utstyrt med hjulsatser med variabel sporvidde (nr. 4.2.3.6.6). 

d) Enheten skal være utstyrt med støpte og valsede hjul vurdert i samsvar med nr. 6.1.2.3 bokstav a). 

e) Samsvar eller manglende samsvar med kravene til overvåking av aksellagertilstand med utstyr langs 

sporet som fastsatt i nr. 7.3.2.2 bokstav a) skal registreres i den tekniske dokumentasjonen. 

f) Enheter beregnet på å trafikkere jernbanenett med 1668 mm sporvidde skal oppfylle kravene til 

tilstandsovervåking for aksellager med utstyr langs sporet som fastsatt i nr. 7.3.2.2 bokstav b). 

g) Referanseprofilen fastsatt for enheten i henhold til nr. 4.2.3.1 skal tildeles en av målreferanse-

profilene G1, GA, GB og GC, herunder dem som brukes til den nederste delen GIC1 and GIC2. 

h) Enheten skal være kompatibel med togdeteksjonssystemene basert på sporfelt, akseltellere og 

sløyfeutstyr, som angitt i nr. 4.2.3.3 bokstav a), b) og c). 

i) Enheten skal være utstyrt med det manuelle koplingssystemet i samsvar med kravene angitt i tillegg 

C avsnitt 1, herunder oppfyllelsen av avsnitt 8, eller med et halvautomatisk eller automatisk 

koplingssystem. 

j) Bremseanlegget skal være i samsvar med vilkårene i tillegg C avsnitt 9, 14 og 15 når referansetilfellet 

angitt i nr. 4.2.4.2 brukes. Dersom bremseanlegget krever at bremseklossene virker på hjulets 

rulleflater, er det bare bremseklossene oppført i tillegg G som skal brukes. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/861/EF (EUT L 344 av 8.12.2006, s.1), endret ved kommisjonsvedtak 2009/107/EF (EUT L 45 av 

14.2.2009, s.1). 
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k) Enheten skal være merket med alle relevante merkinger i samsvar med EN 15877-1:2012, særlig når 

det gjelder merkingen på 

i) den tildelte samvirkende referanseprofilen, 

ii) kjøretøyets egenvekt, 

iii) kjøretøyets belastningstabell, 

iv) lengden over bufferne, 

v) vedlikeholdsdatoene, 

vi) skiltene for løfting og påsporing, 

vii) avstanden mellom enhetens to endeaksler, 

viii) avstanden mellom boggisentrene, 

ix) bremsevekten, og 

x) sporvidden(e) enheten er kompatibel med og ble vurdert for. 

7.2. Utskifting, fornyelse og oppgradering 

Dette avsnitt omhandler: 

– utskifting av komponenter nevnt i artikkel 2 bokstav p) i direktiv 2008/57/EF, og 

– fornyelse eller oppgradering av godsvogner, herunder utskifting av elementer i en enhet, i samsvar 

med vilkårene fastsatt i artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. 

Når det gjelder utskifting av komponenter, skal følgende kategorier vurderes: 

– Sertifiserte samtrafikkomponenter: Komponenter som tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 5, 

og som har et samsvarssertifikat. 

– Andre komponenter: Alle komponenter som ikke tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 5. 

– Ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter: Komponenter som tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 

5, men som ikke har et samsvarssertifikat, og som er produsert før utløpet av overgangsperioden 

nevnt i nr. 6.3. 

Tabell 11 viser de mulige kombinasjonene. 

Tabell 11 

Kombinasjonstabell for utskifting 

 … utskiftet med … 

… sertifiserte 

samtrafikkomponenter 

… andre komponenter … ikke-sertifiserte 

samtrafikkomponenter 

Sertifiserte sam-

trafikkomponenter … 

kontroll ikke mulig kontroll 

Andre komponenter … ikke mulig kontroll ikke mulig 

Ikke-sertifiserte sam-

trafikkomponenter … 

kontroll ikke mulig kontroll 

Ordet «kontroll» i tabell 11 betyr at den enheten som er ansvarlig for vedlikehold (ECM), på eget ansvar 

kan skifte ut en komponent med en annen som har samme funksjon og yteevne, i samsvar med de 

relevante TSI-kravene, forutsatt at disse komponentene 

– er egnet, dvs. er i samsvar med den eller de relevante TSI-ene, 

– brukes innenfor sitt bruksområde, 

– muliggjør samtrafikkevne, 

– oppfyller de grunnleggende kravene, og 

– er i tråd med de restriksjonene som eventuelt er angitt i den tekniske dokumentasjonen. 
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Dersom omfanget av arbeidet medfører en annen funksjon eller yteevne, eller ved utskifting av et 

element i enheten skal oppdragsgiveren eller produsenten oversende den aktuelle medlemsstaten 

dokumentasjon som beskriver prosjektet som fastsatt i artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. Medlemsstaten 

beslutter om det er nødvendig med ny tillatelse til ibruktaking. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2 er klassifisert som 

– «P»-tilfeller: «permanente» tilfeller, 

– «T»-tilfeller: «midlertidige tilfeller», der det anbefales at målsystemet oppnås innen 2020 (et mål 

fastsatt i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU av 7. juli 2010 om 

unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1). 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Generelle særti lfel ler  

Enheter som kjører mellom en medlemsstat og en tredjestat på et jernbanenett med 1520 mm sporvidde: 

Særtilfelle for Finland, Polen og Sverige. 

(«P») Anvendelse av de nasjonale tekniske reglene i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for 

tredjestaters rullende materiell. 

7.3.2.2. Ti ls tandsovervåking for aksellager  (nr .  4.2 .3.4)  

a) Særti l fel le  for Sverige  

(«T») Enheter som skal trafikkere det svenske jernbanenettet, skal være i samsvar med mål- og 

forbudssonene som angitt i tabell 12. 

De to sonene under akselkassen/akseltappen angitt i tabell 12 som viser til parametrene i standarden 

EN 15437-1:2009, skal være fri for å forenkle vertikal overvåking fra systemet for 

varmgangsdetektering ved sporet. 

Tabell 12 

Målsone og forbudssone for enheter som skal kjøre i Sverige 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

System 1 862 ≥ 40 hele 862 ≥ 60 ≥ 500 

System 2 905 ± 20 ≥ 40 hele 905 ≥ 100 ≥ 500 

Enheter som er gjensidig godkjent i samsvar med nr. 7.1.2, og enheter utstyrt med utstyr for 

tilstandsovervåking for aksellager er unntatt fra dette særtilfellet. 

b) Særti l fel le  for Portugal  

(«P») Enheter som skal trafikkere det portugisiske jernbanenettet, skal være i samsvar med mål- og 

forbudssonene som angitt i tabell 13. 

Tabell 13 

Målsone og forbudssone for enheter som skal kjøre i Portugal 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

Portugal 1 000 ≥ 65 ≥ 100 1 000 ≥ 115 ≥ 500 

  

(1) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/267 

 

7.3.2.3. Sikkerhet  mot avsporing ved  kjøring på vindskjeve spor (nr. 4.2.3.5.1) 

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») De begrensningene i bruken av metode 3 som angis i EN 14363:2005 nr. 4.1.3.4.1, får ikke 

anvendelse på enheter som bare skal kjøre på det britiske jernbanenetts hovedlinjer. 

7.3.2.4. Løpeegenskaper  (nr .  4.2 .3.5.2)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») De begrensningene i bruken av metode 3 som angis i EN 14363:2005 nr. 4.1.3.4.1, får ikke 

anvendelse på enheter som bare skal kjøre på det britiske jernbanenetts hovedlinjer. 

7.3.2.5. Egenskaper for hju lsa tser  (nr .  4.2 .3.6.2)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») For enheter som bare skal kjøre på jernbanenettet i Storbritannia, kan hjulsatsenes egenskaper være 

i samsvar med de nasjonale tekniske reglene som er meldt for dette formål. 

7.3.2.6. Egenskaper for hju l  (nr.  4 .2.3.6.3)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») For enheter som bare skal kjøre på jernbanenettet i Storbritannia, kan hjulenes egenskaper være i 

samsvar med de nasjonale tekniske reglene som er meldt for dette formål. 

7.3.2.7. Festeinnretninger for bakendesignaler (nr. 4.2.6.3) 

Særti l fel le  for Republikken Irland og  for  Nord -Irland i  Det  forente  kongerike  

(«P») Festeinnretningene for bakendesignaler er ikke obligatoriske for enheter som bare skal brukes i 

trafikk som ikke krysser noen grense mellom EUs medlemsstater på jernbanenett med 1600 mm 

sporvidde. 

7.4. Særlige miljøforhold 

Særlige  forhold for Finland og Sverige  

For at rullende materiell skal ha ubegrenset tilgang til det finske og svenske jernbanenettet under 

vinterforhold, skal det godtgjøres at det rullende materiellet oppfyller følgende krav: 

– Temperatursone T2 som angitt i nr. 4.2.5 skal velges. 

– Vanskelige snø-, is- og haglforhold som angitt i nr. 4.2.5 skal velges. 

Særlige  forhold for Portugal og Spania  

For at rullende materiell skal ha ubegrenset tilgang til det portugisiske og spanske jernbanenettet under 

sommerforhold, skal temperatursone T3 som angitt i nr. 4.2.5 velges. 

7.5. Godsvogner i drift i henhold til nasjonale, bilaterale, multilaterale eller internasjonale avtaler 

Se artikkel 6. 
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Tillegg A 

Åpne punkter 

Enkelte tekniske aspekter tilsvarende de grunnleggende kravene som ikke er uttrykkelig omfattet av spesifikasjonene, 

er åpne punkter. Disse er angitt i nr. 4.2 og 6.2 og oppført i tabell A.1. 

Tabell A.1 

Liste over åpne punkter 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 
Nr. 

Tekniske aspekter som ikke omfattes av 

denne TSI-en 

Forbindelse til andre 

delsystemer for å dekke det 

åpne punktet 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 Valgfritt utstyr om bord Utstyr ikke obligatorisk. 

Prøvingsforholdene for prøvinger 

på sporet, som angitt i EN 14363, 

kan ikke alltid oppnås fullt ut. 

6.2.2.3 

(4.2.3.5.2) 

Sporets geometriske kvalitet og 

kombinasjoner av hastighet, krum-

ning og manglende overhøyde  

(nr. 5.4.2 i EN 14363) 

 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.6.6 Vurdering av følgende krav: 

Omstillingsmekanismen for hjulsat-

sen med variabel sporvidde skal sikre 

sikker låsing av hjulet i korrekt, 

tilsiktet akselstilling, og av alt 

tilkoplet bremseutstyr. 

 

Komposittbremseklosser i tillegg G 7.1.2 

C.14 

Vurdering ved et meldt organ  
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Tillegg B 

Særlige framgangsmåter for løpeegenskaper 

1. Særlig vurdering for prøving av løpeegenskaper i henhold til EN 14363 

1.1. Vilkår for prøving på én skinnehelling 

– Parameteren ekvivalent konisitet tan γe for rette spor og i kurver med stor radius skal være fordelt slik at tan 

γe = 0,2 ± 0,05 oppstår i et område med amplituden (y) for hjulsatsens sideforskyvning mellom +/- 2 og +/- 

4 mm for minst 50 % av sporavsnittene. 

– Ustabilitetskriteriet i EN 14363:2005 skal vurderes for lavfrekvente vognkassebevegelser på minst to 

sporavsnitt med ekvivalent konisitet på mindre enn 0,05 (middelverdien over sporavsnittene). 

– Ustabilitetskriteriet i EN 14363:2005 skal vurderes på minst to sporavsnitt med ekvivalent konisitet i samsvar 

med tabell B.1. 

Tabell B.1 

Vilkår for kontaktforhold i forbindelse med prøving på spor 

Kjøretøyets høyeste hastighet Ekvivalent konisitet 

60 km/t < V ≤ 140 km/t ≥ 0,50 

140 km/t < V ≤ 200 km/t ≥ 0,40 

200 km/t < V ≤ 230 km/t ≥ 0,35 

230 km/t < V ≤ 250 km/t ≥ 0,30 

1.2. Grenseverdier for sikker kjøring 

Grenseverdiene for sikker kjøring angitt i nr. 5.3.2.2 i EN 14363:2005 og for aksellaster over 22,5 t i nr. 5.3.2.2 i 

EN 15687:2010 skal overholdes og verifiseres. 

Dersom grenseverdien for forholdet mellom styringskraft og hjulkraft (Y/Q) overskrides, er det tillatt å beregne 

om den anslåtte høyeste verdien av Y/Q etter følgende framgangsmåte: 

– opprette et alternativt prøvingsområde bestående av alle sporavsnitt med 300 m ≤ R ≤ 500 m, 

– bruke xi (97,5 %) i stedet for xi (99,85 %) til den statistiske behandlingen per avsnitt, 

– til den statistiske behandlingen per område: erstatte k = 3 (når den endimensjonale metoden brukes) eller 

Student-koeffisient t (N – 2; 99 %) (når den todimensjonale metoden brukes) med Student-koeffisient t (N – 

2; 95 %). 

Begge resultater (før og etter omberegningen) skal rapporteres. 

1.3. Grenseverdier for sporbelastning 

Grenseverdiene for sporbelastning angitt i EN 14363:2005 nr. 5.3.2.3 og for laster over 22,5 t i EN 15687:2010 

nr. 5.3.2.2 skal overholdes og verifiseres dersom metoden i EN 14363:2005 krever det. 

Grenseverdien for den kvasistatiske styringskraften Yqst skal vurderes for kurveradier på 250 ≤ R < 400 m. 

Følgende grenseverdier gjelder: 

– (Yqst)lim = (30 + (10500/Rm)) kN 

– (Yqst)lim = (33 + (11550/Rm)) kN for jernbanenett med 1 668 mm sporvidde 

der Rm = gjennomsnittlig radius for de sporavsnittene som er beholdt for vurderingen. 

Dersom denne grenseverdien overskrides på grunn av forhold med høy friksjon, er det tillatt å omberegne den 

anslåtte verdien av Yqst for området etter å ha erstattet de enkelte (Yqst)i-verdiene på sporavsnittene «i» der (Y/Q)ir 

(middelverdien av Y/Q-forholdet på sporavsnittets indre spor) overstiger 0,40, med (Yqst)i – 50[(Y/Q)ir – 0,4]. 

Begge resultatene (før og etter omberegningen) skal rapporteres. 

Verdiene av Yqst, Qqst og gjennomsnittlig kurveradius (før og etter omberegning) skal registreres i 

prøvingsrapporten. 
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Dersom Yqst-verdien overstiger grenseverdien angitt over, kan den driftsmessige ytelsen til enheten (f.eks. høyeste 

hastighet) begrenses av jernbanenettet og sporegenskapene (f.eks. kurveradius, overhøyde, sporhøyde). 

2. Godkjenning av løpeverk 

Etter vellykket prøving bestemmes det akseptable området for parametervariasjon av området mellom de 

nominelle prøvde parametrene utvidet som vist i figur B.2. 

Det er tillatt å utføre bare én prøving og dermed validere løpeverket bare for et begrenset område. 

Figur B.2 

Intervaller for parametervariasjon for godkjenning etter vellykket prøving sammenlignet med  

prosessen i EN 14363:2005 

 

2.1. Prøvingens omfang 

Prøvingene skal utføres etter den fullstendige framgangsmåten i kapittel 5 i EN 14363:2005, idet det tas hensyn 

til de særlige framgangsmåtene angitt i tillegg B.1. 

Enheter med en aksellast større enn 22,5 t og opp til 25 t skal prøves i samsvar med EN 15687:2010. 

Prøvingene skal utføres for samme tilsiktede driftsforhold (vadm og Iadm): 

– Én prøving med en godsvogn med kort løpeverkavstand. 

– Én prøving med en godsvogn med lang løpeverkavstand. 

Andre verdier for vognkassens parametrer skal ligge innenfor intervallene definert i tabell B.3. 

Tabell B.3 

Vognkassens parametrer 

 Toakslede godsvogner Boggigodsvogner 

  Kort 

prøvingsvogn 

Lang 

prøvingsvogn 

Kort prøvings-

vogn 

Lang prøvings-

vogn 

Avstand mellom løpeverk 2a* [m] (a) ≤ 7 ≥ 9 ≤ 7 ≥ 13 

Akseptabelt intervall for 

torsjonskoeffisient for 

vognkassen 

ct* [kNmm2/rad] 0,5 × 1010 … 8 × 1010 

(a) 2a* er avstanden mellom hjulsatsene for toakslede godsvogner eller avstanden mellom boggier for boggivogner, og ct* er 

koeffisienten for vognkassens torsjonsstivhet. 
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Merknad 1: For vurdering av egenskaper under kjøring må et typisk belastningsforhold prøves. Det er ikke 

nødvendig å prøve den mest ugunstige plasseringen av tyngdepunktet. 

I tillegg skal toakslede godsvogner for hastigheter ≥ 100 km/t prøves med belastningsforhold også i avsnitt av 

prøvingsområde 2, med klaringer ut fra en sporvidde på ≥ 1450 mm i kombinasjon med hjulsatser som har en 

avstand mellom de aktive flatene som ligger på den nedre grenseverdien for drift. 

Dersom konstruksjonsparametrene og driftsparametrene krever anvendelse av den normale målemetoden, er det 

uansett akseptabelt å utføre slike prøvinger med ett av kjøretøyene basert på målinger av sideakselerasjon. I så 

fall skal det dokumenteres at det er en forbindelse mellom akselerasjonene og summen av styringskrefter som 

påvirker kjøretøyet, som prøves i samsvar med den normale målemetoden, og det skal fastsettes en tilknyttet 

grenseverdi. 

Merknad 2: Dette kravet er en utvidelse av anvendelsen av den forenklede målemetoden, der det brukes 

opplysninger som er samlet ved prøving av kjøretøyet i samsvar med den normale målemetoden. 

Merknad 3: Dette kravet er ment å overføres til prøvingsforholdene i EN 14363:2005. 

2.2. Intervall for parametrer for løpeverk som kan gi dispensasjon fra prøvinger på sporet 

Etter vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 bestemmes det akseptable intervallet for 

parametervariasjon for dispensasjon fra prøvinger på sporet ved intervallet mellom de nominelle prøvde 

parametrene for løpeverket og det utvidede intervallet som vist i figur B.2 og angitt i tabell B.4 og B.5. 

Alle parametrer angitt i disse tabellene er nominelle verdier. Den øvre grensen for det akseptable intervallet 

avhenger av den høyeste prøvde verdien for den respektive parameteren, og den nedre grensen av den laveste 

prøvde verdien. 

Ved utvidelse av det allerede gjeldende parameterintervallet for et løpeverk skal det foretas nye prøvinger med 

parametrer utenfor det tidligere prøvde intervallet. 

Tabell B.4 

Aksepterte parameterintervaller for løpeverk for enkelt aksel som har gjennomgått vellykket prøving i 

samsvar med tillegg B nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Største aksellast P — Pprøvd 

Vertikal egenfrekvens νz 0,9 νz i belastningsintervallet 1,12 νz i belastningsintervallet 

Vertikal demping  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Opphengsegenskaper i bredde- og 

lengderetningen 

 Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Avstand mellom aksellagrenes midtpunkt 

(opphengsbase) 

2bz 2bz, prøvd – 100 mm 2bz, prøvd + 170 mm 

Hjuldiameter D Diameter for prøvd anvendelse 

Dprøvd – 90 mm 

Diameter for prøvd anvendelse 

Dprøvd + 90 mm 

Tabell B.5 

Aksepterte parameterintervaller for boggi som har gjennomgått vellykket prøving i samsvar med tillegg B 

nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Største aksellast Pmaks — 1,05 · Pmaks,prøvd 

Avstand mellom boggiaksler (mellom 

boggiens ytre aksler) 

2a+ 2a+
prøvd 2a+

prøvd + 0,2 m 
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Nominell parameter Laveste Høyeste 

Vertikalt egenfrekvens (se tillegg C) νz 0,90 · νz,prøvd i fullt intervall 

mellom tom og lastet 

tilstand 

1,12 · νz,prøvd i fullt intervall 

mellom tom og lastet tilstand 

Vertikal demping  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Akselstyring i lengderetningen  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Akselstyring i bredderetningen  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Tverrgående sekundære 

opphengsegenskaper 

 Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Avstand mellom aksellagrenes midtpunkt 

(opphengsbase) 

2bz 2bz, prøvd – 100 mm 2bz, prøvd + 170 mm 

Boggiens giringsmotstand(a) M*z 0,80 · M*z,prøvd 1,20 · M*z,prøvd 

Hele boggiens treghetsmoment (rundt z-

aksen) 

I*zz — 1,10 · I*zz,prøvd 

Hjuldiameter D Dprøvd – 90 mm Dprøvd + 90 mm 

Nominell høyde på senterdreietapp hcp hcP,prøvd – 150 mm hcP,prøvd + 50 mm 

(a) For et friksjonsbasert giringsmotstandsmoment, målt ved to angitte belastninger som er typiske for tom og lastet tilstand. For 

andre systemer må det brukes hensiktsmessige parametrer for å kontrollere stabilitet og sikkerhet mot avsporing i tom 

tilstand og største styringskraft i lastet tilstand. 

2.3. Parameterintervall for vognkasse som kan gi dispensasjon fra prøvinger på sporet 

Etter vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 bestemmes det akseptable intervallet for parameter-

variasjon for dispensasjon fra prøvinger på sporet ved intervallet mellom de nominelle prøvde parametrene for 

vognkassen og eventuelt det utvidede intervallet som angitt i tabell B.6. Alle parametrer angitt i denne tabellen er 

nominelle verdier. Den øvre grensen for det akseptable intervallet avhenger av den høyeste prøvde verdien for 

den respektive parameteren, og den nedre grensen av den laveste prøvde verdien. 

For å utvide det gjeldende parameterintervallet for kjøretøy for et standardisert løpeverk skal det brukes 

prøvingsresultater for et tredje prøvd kjøretøy utenfor det tidligere prøvde intervallet. 

Tabell B.6 

Akseptert parameterintervall for kjøretøyer (herunder leddvogner og permanent sammenkoplede 

enheter) utstyrt med løpeverk som har gjennomgått vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Avstand mellom hjulsatser 

(kjøretøyer uten boggi) 

2a* Laveste verdi av 6 m og 

2a*prøvd 

Høyeste verdi av 10 m og 2a*prøvd 

Avstand mellom boggienes 

midtpunkt (kjøretøyer med 

boggi) 

2a* Laveste verdi av 6,5 m 

og 2a*prøvd 

2a*prøvd + 3 m 

Tyngdepunkt for tom 

godsvogn 

hcg — 1,2 · hcg,tom,prøvd, maks 

Koeffisient for tyngdepunktets 

høyde — lastet kjøretøy(a) 

χ — χ lastet,prøvd,maks × (1 + 0,8 (λ’ – 1)) 

med λ’– faktor for 

sporbelastningsparametrer. 

Torsjonskoeffisient per 

vognkasse 

ct* > 0,5 1010 kNmm2/rad — 

Gjennomsnittlig aksellast for 

ulastet enhet (godsvogn uten 

boggi) 

Pgjennomsnitt, 

egenvekt 

Minste verdi av enten 

5,75 t eller Pgjennomsnitt, 

egenvekt, prøvd 

— 
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Nominell parameter Laveste Høyeste 

Gjennomsnittlig aksellast for 

ulastet enhet (godsvogn med 

boggi) 

Pgjennomsnitt, 

egenvekt 

Minste verdi av 4 t og 

Pgjennomsnitt, egenvekt, prøvd 

— 

Største aksellast P — 1,05 · Pprøvd 

Koeffisient for massefordeling 

(tomt og lastet kjøretøy) 

Φ — 1,2 · Φprøvd 

(a) For evaluering av χ brukes tillatt manglende overhøyde på 130 mm for aksellaster ≤ 225 kN og 100 mm for aksellaster > 

225 kN og opp til 250 kN. 
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Tillegg C 

Valgfrie tilleggsvilkår 

Overholdelse av følgende vilkår C.1-C.18 er valgfritt. Dersom søkeren velger denne muligheten, skal et meldt organ 

foreta en samsvarsvurdering innenfor rammen av framgangsmåten for EF-verifisering. 

1. Manuelt koplingssystem 

Det manuelle koplingssystemet skal oppfylle følgende krav: 

– Bortsett fra dragkroken skal skruekoplingssystemet oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 

15566:2009+A1:2010, unntatt nr. 4.4. 

– Dragkroken skal oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 15566:2009+A1:2010, unntatt nr. 4.4 og 

unntatt dimensjonen «a» i vedlegg A figur A.1, som skal anses som veiledende. 

– Dragkroken skal være plassert mellom 920 og 1 045 mm over skinnenivå ved alle belastnings- og 

slitasjeforhold. 

– Dragkrokens midtlinje skal være plassert innenfor et område på 0-20 mm under bufferens midtpunkt. 

– Dragkrokens klaring skal være i samsvar med kapittel 2 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

– Bufferen skal oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 15551:2009+A1:2010. 

– Bufferens midtpunkt skal være plassert mellom 940 og 1 065 mm over skinnenivå ved alle belastnings- og 

slitasjeforhold. 

– Det skal det ikke finnes noen faste deler innenfor en avstand på 40 mm i et vertikalplan fra enden av de 

fullstendig sammentrykte bufferne. 

– Det rommet som skiftepersonalet har til å utføre sitt arbeid, skal være i samsvar med kapittel 3 i Det 

europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på 

Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 

– Dersom det er montert en kombinasjon av automatisk kopling og skruekopling, kan hodet på den automatiske 

koplingen trenge inn i det rommet som er angitt ovenfor for skiftepersonalet, på venstre side når det er 

anbrakt og skruekoplingen er i bruk. I dette tilfellet er merkingen i figur 75 i EN 15877-1:2012 obligatorisk. 

Samspill mellom buffere og draginnretninger 

– Buffere og draginnretninger skal konstrueres med egenskaper som muliggjør sikker kjøring i kurver på spor 

med en radius på 150 m. To enheter med boggier som er koplet sammen på et rett spor, og der bufferne 

berører hverandre, skal ikke utvikle trykkrefter som overstiger 250 kN på en kurve med 150 m radius. Det er 

ikke spesifisert noe krav for toakslede godsvogner. 

– Avstanden mellom åpningen på dragkrokens forkant og forkanten til de helt utstrakte bufferne skal være 355 

mm + 45/-20 mm når de er nye, som vist i figur C1. 
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Figur C.1 

Konfigurasjon av buffere og draginnretninger 

 

Enheter beregnet på jernbanenett med 1 435 mm og 1 520 mm, eller 1 435 mm og 1 524 mm, eller 1 435 mm og 

1 668 mm sporvidde, utstyrt med manuell kopling og pneumatisk UIC-bremseanlegg, skal 

– oppfylle grensesnittkravene til endekopling nevnt i dette avsnitt, og 

– være kompatible med særlige bufferkonstruksjoner for bredsporede jernbanenett. 

For å oppnå slik fullstendig kompatibilitet er det tillatt å ha en annen verdi for avstanden mellom bufferens 

midtpunkt, 1 790 mm (Finland) og 1 850 mm (Portugal og Spania), idet det tas hensyn til nr. 6.2.3.1 i EN 

15551:2009+A1:2010. 

2. UIC-trinn og håndlister 

Enheten skal være utstyrt med trinn og håndlister i samsvar med kapittel 4 i Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 

3. Mulighet for fallskifting 

I tillegg til kravene i nr. 4.2.2.2 skal enheten vurderes i samsvar med nr. 8 i EN 12663-2:2010 og klassifiseres i 

kategori F I i samsvar med nr. 5.1 i EN 12663-2:2010 med følgende unntak: for enheter konstruert for å frakte 

motorvogner eller enheter for kombinert transport uten støtdempere med lang slaglengde kan kategori F-II 

brukes. Kravene til påløpsprøvinger i nr. 8.2.5.1 i EN 12663-2:2010 får anvendelse. 
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4. Fritt område under løftepunkter 

Enheten skal være i samsvar med figur C.2 på det frie området under punktene for påsporing av vogn: 

Figur C.2 

Frie områder under punkter for påsporing av vogn 

 

5. Merking av enheter 

Merkingene fastsatt i EN 15877-1:2012 kreves der det er relevant. Følgende merking er alltid påkrevd: 

– 4.5.2 Merking av referanseprofil 

– 4.5.3 Kjøretøyets egenvekt 

– 4.5.4 Kjøretøyets belastningstabell 

– 4.5.5 Skilt for lengde over buffere 

– 4.5.12 Tabell over vedlikeholdsdatoer 

– 4.5.14 Skilt for løfting og påsporing 

– 4.5.23 Avstander mellom endehjulsatser og boggisentre 

– 4.5.29 Bremsevekt 

Enheter som oppfyller alle krav fastsatt i nr. 4.2, alle vilkår angitt i nr. 7.1.2 og alle vilkår angitt i tillegg C, kan 

oppnå «GE»-merking. 

Enheter som oppfyller alle krav fastsatt i nr. 4.2, alle vilkår angitt i nr. 7.1.2 og alle vilkår angitt i tillegg C, men 

ikke dem som er fastsatt i tillegg C nr. 3 og/eller 6 og/eller 7.b, kan oppnå «CW»-merking. 

Dersom ytterligere merking blir brukt, skal den være påført på enheten som oppført i figur C.3. 

Figur C.3 

Tilleggsmerkingene «CE» og «GW» 

 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/277 

 

Bokstavene skal ha samme skrifttype som TEN-merkingen. Bokstavene og tallene skal være minst 100 mm høye. 

Rammens ytre mål skal ha en bredde på minst 275 mm og en høyde på minst 140 mm, og rammen skal ha en 

tykkelse på 7 mm. 

Merkingen skal være plassert på høyre side av det området som inneholder det europeiske kjøretøynummeret og 

TEN-merkingen. 

6. Profil G1 

Referanseprofilen som enheten er i samsvar med, skal være G1 og GIC1 fastsatt som definert i nr. 4.2.3.1. 

7. Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer 

a) Enheten skal være kompatibel med togdeteksjonssystemene basert på sporfelt, akseltellere og sløyfeutstyr, 

som angitt i nr. 4.2.3.3 bokstav a), 4.2.3.3 bokstav b) og 4.2.3.3 bokstav c). 

b) Avstanden mellom to naboaksler skal ikke overstige 17500 mm. 

8. Prøving av trykkraft i lengderetningen 

Kontrollen av drift kjøring under påvirkning av trykkraft i lengderetningen skal være i samsvar med EN 

15839:2012. 

9. UIC-brems 

Bremseanlegget skal være kompatibelt med kjøretøyer utstyrt med UIC-godkjente bremseanlegg. En enhets 

bremseanlegg er kompatibelt med UIC-bremseanlegget dersom det oppfyller følgende krav: 

a) Enheten skal være utstyrt med en pneumatisk bremseledning med en innvendig diameter på 32 mm. 

b) Bremsemåter har forskjellig bremseaktiverings- og løsetid og spesifikk bremseprosent. 

c) Hver enhet skal være utstyrt med et bremseanlegg som har minst bremsemåte G og P. Bremsemåte G og P 

skal vurderes i samsvar med UIC 540:2006. 

d) Den minste bremseevnen for bremsemåtene G og P skal være i samsvar med tabell C.3. 

e) Dersom en enhet er utstyrt med et bremseanlegg som i tillegg har flere bremsemåter, skal framgangsmåten for 

vurdering som beskrevet i nr. 4.2.4.3.2.1 følges for disse ytterligere bremsemåtene. Bremseaktiveringstiden 

for bremsemåte P i samsvar med UIC 540:2006 er også gyldig for flere bremsemåter. 

f) Energilagringen skal være konstruert på en slik måte at trykket i luftforrådsbeholderen etter aktivering av 

bremsen med høyeste bremsesylindertrykk og høyeste spesifikke bremsesylinderslaglengde ved alle 

lastetilstander er minst 0,3 bar høyere enn bremsesylindertrykket uten tilførsel av ytterligere energi. Nærmere 

opplysninger om standard luftbeholdere er angitt i EN 286-3:1994 (stål) og EN 286-4:1994 (aluminium). 

g) Bremseanleggets pneumatiske energi skal ikke brukes til andre formål enn dem som er knyttet til bremsing. 

h) Fordelingsventilen og avstengingsventilen skal være i samsvar med EN 15355:2008+A1:2010. Det skal være 

montert minst én styreventil per 31 m lengdeenhet. 

i) Pneumatisk halvkopling: 

i) Bremseledningens grensesnitt skal være i samsvar med EN 15807:2011. 

ii) Åpningen på koplingshodet til den automatiske trykkluftbremsen skal vende mot venstre side sett fra 

kjøretøyets ende. 

iii) Åpningen på koplingshodet til hovedbeholderen skal vende mot høyre side sett fra enhetens ende. 

iv) Stengekranene skal være i samsvar med EN 14601:2005+A1:2010. 

j) Omstilleren for bremsemåte skal være i samsvar med UIC 541-1:2010 tillegg E. 

k) Bremseklossholderne skal være i samsvar med UIC-standardblad 542:2010. 

l) Dersom bremseanlegget krever at bremseklossene virker på hjulets rulleflater, er det bare bremseklossene 

oppført i tillegg G som skal brukes. 
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m) Bremseetterstillere skal være i samsvar med Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-

05/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

n) Dersom enheten er utstyrt med glidevern, skal det være i samsvar med EN 15595:2009+A1:2011. 

Tabell C.3 

Minste bremseevne for bremsemåte G og P 

B
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L
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at
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Krav ved kjørehastighet på 100km/t Krav ved kjørehastighet på 120 km/t 

Største stopplengde Minste stopplengde Største stopplengde Minste stopplengde 

B
re

m
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m
åt

e 
«

P
»
 

A
ll

e 
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ll

e 
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Smaks = 480 m 

λmin = 100 %(1) 

amin= 0,91 m/s2(1) 

Smin = 390m 

λmaks= 125 %, (130 %)(*) 

amaks= 1,15 m/s2 

Smaks = 700 m 

λmin = 100 % 

amin = 0,88 m/s2 

Smin = 580 m, 

λmaks= 125 %, (130 %)(*), 

amaks= 1,08 m/s2 

«
S

1
»

(2
) 
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(9
) 
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Smaks = 810 m 

λmin = 55 % 

amin = 0,51 m/s2 

Smin = 390 m 

λmaks = 125 % 

amaks= 1,15 m/s2 

  

L
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t 

Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, 

λmaks=100 %, amaks= 0,91 m/s2) 

(S oppnås med en 

gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN 

per aksel)](5). 
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Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, λmaks 

=100 %, amaks = 0,91 m/s2) (S 

oppnås med en gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN 

per aksel)](6). 
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  Smaks
13 = Maks [S = 700 m, λmaks = 100 %, amaks = 0,88 m/ 

s2 (S oppnås med en gjennomsnittlig retardasjonskraft på 

16 kN per aksel)](7). 

B
re

m
se

m
åt

e 
«

G
»

 

   

 Det skal ikke foretas noen egen 

vurdering av bremsekraften for 

enheter i G-stilling. En enhets 

bremsevekt i G-stilling er 

resultatet av bremsevekten i P-

stilling (se UIC 544-1:2012). 

  

(*) Bare for totrinns lastbrems (omstillerkontroll) og P10 (bremseklosser av støpejern med 10 ‰ fosfor)- eller LL-bremseklosser. 

(1) «a» = (((hastighet (km/t))/3,6)2)/(2 × (S-((Te) × (hastighet (km/t)/3,6)))), med Te = 2 s. Avstandsberegning EN 14531-1:2005 nr. 5.11. 

(2) En «S1»-enhet er en enhet med en tom/lastet-innretning. Største last per aksel er 22,5 t. 

(3) En «S2»-enhet er en enhet med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 

(4) En «SS»-enhet skal være utstyrt med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 

(5) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. 
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(6) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Vanligvis er en enhet, med Vmaks = 100 km/t og utstyrt med en lastvekselventil, konstruert for å oppnå λ = 100 % 

opp til 14,5 t/aksel. 

(7) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 120 km/t), er 18 x 0,88 = 16 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en nominell 

ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Massen/akselen er begrenset til 20 t/aksel og tilsvarende λ er 90 %. Dersom det kreves λ > 100 % med masse/aksel > 18 t, 

må en annen type brems vurderes.  

(8) λ skal ikke overstige 125 %, idet det legges til grunn at det er brems bare på hjul (bremseklosser), og at den største tillatte gjennomsnittlige retardasjonskraften er 

16 kN/aksel (for kjørehastighet på 120 km/t). 

(9) Omstilling i samsvar med EN 15624:2008+A1:2010. 

(10) Lastvekselventil i samsvar med EN 15611:2008+A1:2010 i kombinasjon med innretning for registrering av variabel belastning i samsvar med EN 

15625:2008+A1:2010. 

10. Plassering av håndtak til parkeringsbrems 

Dersom en enhet er utstyrt med en parkeringsbrems, skal dens betjeningshåndtak eller betjeningshjul være 

plassert 

– på begge sider av enheten dersom den betjenes fra bakken, eller 

– på en plattform som kan nås fra begge sider av enheten. 

Betjening fra bakken skal foretas med hjul. 

11. Temperaturintervaller for luftbeholdere, slanger og smørefett 

Følgende krav anses å være i samsvar med området T1 angitt i nr. 4.2.5: 

– Luftbeholdere skal være konstruert for et temperaturintervall på – 40 °C til + 100 °C. 

– Bremsesylindre og bremsekoplinger skal være konstruert for et temperaturintervall på – 40 °C til + 70 °C. 

– Slanger til lufttrykkbremser og lufttilførsel skal være spesifisert for et temperaturintervall på – 40 °C til 

+ 70 °C. 

– Smørefettet til smøring av rullelagre skal være spesifisert for en lufttemperatur ned til – 20 °C. 

12. Sveising 

Sveising skal utføres i samsvar med EN 15085-1-5:2007. 

13. Sporvidde 

Enheten skal være kompatibel med en sporvidde på 1 435 mm. 

14. Bremsens spesifikke varmekapasitet 

Bremseanlegget skal motstå en termisk belastning lik det foreslåtte referansetilfellet i nr. 4.2.4.3.3. 

Når det gjelder bruken av bremseanlegg som virker på hjulets rulleflate, anses dette kravet å være oppfylt dersom 

bremseklossen 

– er oppført i tillegg G, og 

– brukes innenfor dets bruksområde som beskrevet i tillegg G, 

og dersom hjulet 

– vurderes i samsvar med nr. 6.1.2.3, og 

– oppfyller kravene i nr. 15 i tillegg C. 

15. Særlige produktegenskaper for hjulet 

Hjulene skal være i samsvar med EN 13262:2004+A1:2008+A2:2011 og EN 13979-1:2003+ A1:2009+A2:2011. 

Den termomekaniske typeprøvingen som kreves i nr. 6.1.2.3, skal utføres i samsvar med tabell C.4 dersom hele 

bremseanlegget virker direkte på hjulets rulleflate. 

Tabell C.4 

Vilkår for termomekanisk typeprøving 

Intervall for hjuldiameter (mm) 1000-920 920-840 840-760 760-680 

Standardverdi for effekt 50 kW 50 kW 42,5 kW 38 kW 

Aktiveringstid 45 min 45 min 45 min 45 min 

Kjørehastighet 60 km/t 60 km/t 60 km/t 60 km/t 
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16. Slepekroker 

Enhetene skal være utstyrt med slepekroker, og hver av dem skal være festet på siden av enhetens underramme i 

samsvar med nr. 1.4 i UIC 535-2:2006. 

17. Verneinnretninger på utstikkende deler 

For å ivareta personalets sikkerhet skal utstikkende (f.eks. kantete eller spisse) deler av enheten plassert opptil 

2 m over skinnenivå eller over ferdselsveier, arbeidsflater eller slepekroker som kan forårsake ulykker, være 

utstyrt med verneinnretninger som beskrevet i nr. 1.3 i UIC 535-2:2006. 

18. Merkeholdere og festeinnretninger for bakendesignal 

Alle enheter skal være utstyrt med en merkeholder i samsvar med nr. 1 i UIC 575:1995, og i begge ender med 

festeinnretninger som angitt i nr. 4.2.6.3. 
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Tillegg D 

Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2   

Enhetens styrke 4.2.2.2 

4.2.2.2 

EN 12663-2:2010 5 

EN 15877-1:2012 4.5.13 

6.2.2.1 EN 12663-2:2010 6, 7 

Samspill mellom kjøretøy og spor samt profiler 4.2.3   

Infrastrukturens referanseprofil 4.2.3.1 EN 15273-2:2009 Alle 

Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.3.2 EN 15528:2008 6.1, 6.2 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 EN 15437-1:2009 5.1, 5.2 

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på vindskjeve 

spor 

4.2.3.5.1 — — 

6.2.2.2 EN 14363:2005 4.1 

EN 15839:2012 4.2 

Løpeegenskaper 4.2.3.5.2 EN 14363:2005 5 

6.2.2.3 

6.1.2.2.1 

EN 14363:2005 5 

EN 15687:2010 5.3.2.2 

EN 15827:2011 9.3 

6.1.2.1 Innholdet i prEN 16235 er 

omfattet av tillegg B til denne 

TSI-en 

Alle 

Løpeverk 4.2.3.6 — — 

6.1.2.1 EN 13749:2011 6.2 

Innholdet i prEN 16235 er 

omfattet av tillegg B til denne 

TSI-en 

Alle 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.6.1 EN 13749:2011 6.2 

6.1.2.1 EN 13749:2011 6.2 

Egenskaper for hjulsats 4.2.3.6.2 — — 

6.1.2.2 EN 13260:2009+A1:2010 3.2.1 

Egenskaper for hjul 4.2.3.6.3 — — 

6.1.2.3 EN 13979-1:2003+A1:2009 

+A2:2011 

7, 6.2 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Egenskaper for aksler 4.2.3.6.4 — — 

6.1.2.4 EN 13103:2009+A1:2010 4, 5, 6, 7 

Akselkasser/-lagre 4.2.3.6.5 — — 

6.2.2.4 EN 12082:2007+A1:2010 6 

Løpeverk for manuelt skifte av hjulsatser 4.2.3.6.7 — — 

6.2.2.5 UIC 430-1:2006 Vedlegg B, H 

UIC 430-3:1995 Vedlegg 7 

Brems 4.2.4   

Driftsbrems 4.2.4.3.2.1 EN 14531-6:2009 Alle 

UIC 544-1:2012 Alle 

Parkeringsbrems 4.2.4.3.2.2 EN 14531-6:2009 6 

EN 15877-1:2012 4.5.25 

Miljøforhold 4.2.5   

Miljøforhold 4.2.5 EN 50125-1:1999 4.7 

6.2.2.7 — — 

Systembeskyttelse 4.2.6   

Brannsikring – brannskiller 4.2.6.1.2.1 — — 

6.2.2.8.1 EN 1363-1:1999 Alle 

Brannsikring – materialer 4.2.6.1.2.2 — — 

6.2.2.8.2 ISO 5658-2:2006/Am1:2011 Alle 

EN 13501-1:2007+A1:2009 Alle 

Brannsikring – kabler 6.2.2.8.3 EN 50355:2003 Alle 

EN 50343:2003 Alle 

Brannsikring 6.2.2.8.4 TS 45545-7:2009 Alle 

Beskyttelse mot elektrisk fare — indirekte kontakt 4.2.6.2.2.1 EN 50153:2002 6.4 

Beskyttelse mot elektrisk fare — direkte kontakt 4.2.6.2.2.2 EN 50153:2002 5 

Festeinnretninger for bakendesignal 4.2.6.3 Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 1 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Valgfrie tilleggsvilkår for enheter Tillegg C Standard/UIC-blad 

Manuelt koplingssystem C.1 EN 15566:2009+A1:2010 Alle 

EN 15551:2009+A1:2010 6.2, 6.3.2 

Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 2 og 3 

EN 15877-1:2012 Figur 75 

UIC-trinn og håndlister C.2 Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 4 

Mulighet for fallskifting C.3 EN 12663-2:2010 5, 8 

Merking av enheter (RIV) C.5 EN 15877-1:2012 Alle 

Prøving av trykkraft i lengderetningen C.8 EN 15839:2012 Alle 

UIC-brems C.9 EN 15355:2008+A1:2010 Alle 

EN 15611:2008+A1:2010 Alle 

UIC 540:2006 Alle 

EN 14531-1:2005 5.11 

EN 15624:2008+A1:2010 Alle 

EN 15625:2008+A1:2010 Alle 

EN 286-3:1994 Alle 

EN 286-4:1994 Alle 

EN 15807:2011 Alle 

EN 14601:2005+A1:2010 Alle 

UIC 541-1:2010 Vedlegg E 

UIC-standardblad 542:2010 Alle 

Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-05/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Alle 

EN 15595:2009+A1:2011 Alle 

Sveising C.12 EN 15085-1-5:2007 Alle 

Særlige produktegenskaper for hjulet C.15 EN 13262:2004 

+A1:2008+A2:2011 

Alle 

EN 13979-1:2003 

+A1:2009+A2:2011 

Alle 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Slepekroker C.16 UIC 535-2:2006 1.4 

Verneinnretninger på utstikkende deler C.17 UIC 535-2:2006 1.3 

Merkeholdere og festeinnretninger for 

bakendesignal 

C.18 UIC 575:1995 1 
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Tillegg E 

Bakendesignal 

1. Lykter 

Fargen på lykter for baklys skal være i samsvar med nr. 5.5.3 i EN 15153-1:2010. 

Lyktens lysende flate skal ha en diameter på minst 170 mm. Reflektorsystemet skal være konstruert slik at det gir 

en lysstyrke på minst 15 candela med rødt lys langs den lysende flatens akse i en åpningsvinkel på 15° horisontalt 

og 5° vertikalt. Styrken skal være minst 7,5 candela med rødt lys. 

Lykten skal kunne festes på enheter som er i samsvar med festeinnretningene og klaringen angitt i nr. 4.2.6.3. 

Lykten skal være utstyrt med 

– en bryter (på/av), 

– et varsellys som viser batteristatus. 

2. Reflekterende plater 

De reflekterende platene skal kunne festes på enheter som er i samsvar med festeinnretningene og klaringen 

angitt i nr. 4.2.6.3. Den reflekterende delen av platene skal være minst 150 x 200 mm, som vist i figur E.1. 

Trekantene på sidene skal være hvite, trekantene øverst og nederst skal være røde. Platen skal være 

lysreflekterende i samsvar med EN 12899-1:2007 klasse ref. 2. 

Figur E.1 

Reflekterende plate 
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Tillegg F 

Vurderinger i produksjonsfasene 

Tabell F.1 

Vurderinger i produksjonsfasene 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 

Produksjons-

fase 
Særlig framgangsmåte 

for vurdering Undersøkelse 

av prosjek-

tering 

Type-

prøving 

Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nr.    Nr. 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2     

Endekopling 4.2.2.1.1 X i.r. i.r. — 

Kortkopling 4.2.2.1.2 X i.r. i.r. — 

Enhetens styrke 4.2.2.2 X X i.r. 6.2.2.1 

Enhetens integritet 4.2.2.3 X i.r. i.r. — 

Samspill mellom kjøretøy og spor samt 

profiler 

4.2.3     

Infrastrukturens referanseprofil 4.2.3.1 X i.r. i.r. — 

Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.3.2 X X i.r. — 

Kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

4.2.3.3 X X i.r. — 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 X X i.r. — 

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på 

vindskjeve spor 

4.2.3.5.1 X X i.r. 6.2.2.2 

Løpeegenskaper 4.2.3.5.2 X X i.r. 6.1.2.1/6.2.2.3 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.6.1. X X i.r. 6.1.2.1 

Egenskaper for hjulsats 4.2.3.6.2. X X X 6.1.2.2 

Egenskaper for hjul 4.2.3.6.3 X X X 6.1.2.3 

Egenskaper for aksler 4.2.3.6.4 X X X 6.1.2.4 

Akselkasser/lagre 4.2.3.6.5 X X X 6.2.2.4 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.6.6 åpent åpent åpent åpent 

Løpeverk for manuelt skifte av hjulsatser 4.2.3.6.7 X X i.r. 6.2.2.5 

Brems 4.2.4     

Sikkerhetskrav 4.2.4.2 X i.r. i.r. — 

Funksjonskrav og tekniske krav 4.2.4.3 X X i.r. — 
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Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 

Produksjons-

fase 
Særlig framgangsmåte 

for vurdering Undersøkelse 

av prosjek-

tering 

Type-

prøving 

Rutine-

prøving 

Driftsbrems 4.2.4.3.2.1 X X i.r. — 

Parkeringsbrems 4.2.4.3.2.2 X i.r. i.r. — 

Varmekapasitet 4.2.4.3.3 X X i.r. 6.2.2.6 

Glidevern (WSP) 4.2.4.3.4 X X i.r. — 

Miljøforhold 4.2.5     

Miljøforhold 4.2.5 X i.r. /X(1) i.r. 6.2.2.7 

Systembeskyttelse 4.2.6     

Brannsikring 4.2.6.1 X X i.r. 6.2.2.8 

Beskyttelse mot elektrisk fare 4.2.6.2 X X i.r. — 

Festeinnretninger for bakendesignal 4.2.6.3 X X i.r. — 

(1) Typeprøving, dersom og som definert av søkeren. 
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Tillegg G 

Liste over fullt godkjente KOMPOSITTBREMSEKLOSSER FOR INTERNASJONAL TRANSPORT 

Dette tillegget er offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 

  


