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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. november 2014 

om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU 

[meddelt under nummer K(2014) 8784] 

(2014/880/EU)(*) 

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 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF har Kommisjonen vedtatt gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU(2).  

2) På grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske jernbanebyrå (Byrået) er det behov for utfyllende felles spesifikasjoner 

for å gjøre dataene i registrene lett tilgjengelige. Disse registrene bør gjøres tilgjengelige for oppslag via et edb-basert 

felles brukergrensesnitt som opprettes og forvaltes av Byrået. Medlemsstatene bør, ved hjelp av Byrået, samarbeide for 

å sikre at registrene fungerer, inneholder alle data og er sammenkoplet.  

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU bør derfor oppheves. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF.  

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. De felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur nevnt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF er angitt i 

vedlegget til denne beslutning.  

2. Medlemsstatenes infrastrukturregistre skal gjøres tilgjengelige for oppslag via et felles brukergrensesnitt som opprettes og 

forvaltes av Byrået. 

3. Det felles brukergrensesnittet nevnt i nr. 2 skal være et nettbasert program som gir enklere tilgang til dataene i 

infrastrukturregistrene. Det skal være i drift senest 15 dager etter anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 8. 

Artikkel 2 

1. Hver medlemsstat skal senest åtte måneder etter anvendelsesdatoen sikre at dens infrastrukturregister er edb-basert og 

oppfyller kravene i de felles spesifikasjonene nevnt i artikkel 1. 

2. Medlemsstatene skal senest åtte måneder etter at grensesnittet er satt i drift, sikre at deres infrastrukturregistre er 

sammenkoplet og forbundet med det felles brukergrensesnittet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 489, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 64. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbane-

infrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1). 

2019/EØS/77/56 
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Artikkel 3 

Byrået skal senest 15 dager etter anvendelsesdatoen offentliggjøre en programveiledning om bruken av de felles 

spesifikasjonene for infrastrukturregisteret, og skal ajourføre den. Denne programveiledningen skal for hver parameter 

eventuelt inneholde en henvisning til de relevante bestemmelsene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene). 

Artikkel 4 

Når arbeidet med utviklingen av TSI-ene eller gjennomføringen av infrastrukturregistrene krever det, skal Byrået anbefale at de 

felles spesifikasjonene ajourføres. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal sikre at de nødvendige dataene samles inn og innføres i deres infrastrukturregistre i samsvar med 

nr. 2–6. De skal sikre at disse dataene er pålitelige og ajourført. 

2. Data om infrastrukturer for godstransportkorridorer definert i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 913/2010(3) i den versjonen som var gjeldende 1. januar 2013, skal samles inn og innføres i infrastrukturregisteret senest ni 

måneder etter anvendelsesdatoen. 

3. Data om infrastrukturer som tas i bruk etter ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, men senest innen anvendelsesdatoen 

for denne beslutning, med unntak av dataene nevnt i nr. 2, skal samles inn og innføres i det nasjonale infrastrukturregisteret 

senest ni måneder etter denne datoen. 

4. Data om infrastrukturer som tas i bruk før ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, med unntak av dataene nevnt i nr. 2, skal 

senest innen 16. mars 2017 samles inn og innføres i infrastrukturregisteret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen 

nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

5. Data om private sidespor som tas i bruk før ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, skal senest innen 16. mars 2019 samles 

inn og innføres i infrastrukturregisteret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

6. Data om jernbanenett som ikke er omfattet av en TSI, skal senest innen 16. mars 2019 samles inn og innføres i infrastruktur-

registeret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

7. Data om infrastrukturer som tas i bruk etter ikrafttredelsen av denne beslutning, skal innføres i infrastrukturregisteret så 

snart infrastrukturene er tatt i bruk, og så snart det felles brukergrensesnittet er satt i drift. 

Artikkel 6 

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en nasjonal plan og en tidsplan for gjennomføring av forpliktelsene nevnt i artikkel 5. Den 

skal underrette om eventuelle forsinkelser eller vanskeligheter med å overholde bestemmelsene i artikkel 5, og Kommisjonen skal 

eventuelt forlenge den fastsatte fristen. Den nasjonale gjennomføringsplanen skal oversendes Kommisjonen senest seks måneder 

etter anvendelsesdatoen. 

2. Hver medlemsstat skal utpeke en enhet som skal være ansvarlig for å opprette og vedlikeholde dens infrastrukturregister 

og underrette Kommisjonen om dette senest tre måneder etter anvendelsesdatoen.  

Disse enhetene skal tre måneder etter at underretning om dem er gitt, og deretter hver fjerde måned, oversende Byrået en 

framdriftsrapport om gjennomføringen av infrastrukturregisteret. 

3. Byrået skal samordne, overvåke og støtte gjennomføringen av infrastrukturregistrene. Det skal opprette en gruppe 

bestående av representanter for de enhetene som er ansvarlige for å opprette og vedlikeholde infrastrukturregistrene, og 

samordne arbeidet i gruppen. Byrået skal regelmessig avgi rapport til Kommisjonen om framdriften i gjennomføringen av 

denne beslutning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010 av 22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig 

godstransport (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 22). 
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Artikkel 7 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU oppheves med virkning fra anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 8.  

Artikkel 8 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015. 

Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske jernbanebyrå. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

1.1.1.  Denne spesifikasjonen omhandler data om følgende delsystemer i Unionens jernbanesystem: 

a) Det strukturelle delsystemet «infrastruktur». 

b) Det strukturelle delsystemet «energi». 

c) Delsystemet «styring, kontroll og signal langs sporet». 

1.1.2. Disse delsystemene er oppført på listen over delsystemer i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Denne spesifikasjonens geografiske virkeområde er EUs jernbanesystem, som fastsatt i direktiv 2008/57/EF. Det 

utelukker de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

2. FORMÅL 

2.1. Generelt 

Hovedformålet med infrastrukturregisteret (RINF) fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF er å sikre åpenhet med 

hensyn til jernbanenettets egenskaper. Opplysningene i infrastrukturregisteret brukes til å planlegge konstruksjon av nye 

tog, til å bistå ved vurderingen av togenes forenlighet med jernbanestrekninger før driften starter, og til bruk som 

referansedatabase. Infrastrukturregisteret støtter derfor prosessene beskrevet nedenfor. 

2.2. Prosjektering av delsystemer for rullende materiell 

Parametrene i infrastrukturregisteret skal brukes til å identifisere infrastrukturens kjennetegn for den planlagte bruken 

av det rullende materiellet.  

2.3. Sikring av teknisk forenlighet for faste anlegg 

2.3.1. Det meldte organet skal kontrollere delsystemets samsvar med de gjeldende TSI-ene. Kontroll av at grensesnittene er 

teknisk forenlige med det jernbanenettet som et delsystem inngår i, kan sikres ved å benytte infrastrukturregisteret. 

2.3.2. Det organet som hver enkelt medlemsstat utpeker, skal kontrollere delsystemenes samsvar når nasjonale regler får 

anvendelse, og infrastrukturregisteret kan benyttes for å kontrollere grensesnittene med hensyn til teknisk forenlighet i 

disse tilfellene. 

2.4. Overvåking av framdriften i samtrafikkevnen i EUs jernbanenett 

Åpenhet om framdriften i samtrafikkevnen skal sikres, slik at utviklingen av et EU-nett med samvirkingsevne kan 

overvåkes regelmessig. 

2.5. Sikring av at den foreslåtte togtrafikken er forenlig med jernbanestrekningen  

2.5.1. Kontroll av at den foreslåtte togtrafikken er forenlig med jernbanestrekningen, foretas før jernbaneforetaket skaffer seg 

tilgang til jernbanenettet fra infrastrukturforvalteren. Jernbaneforetaket må være sikker på at den planlagte jernbane-

strekningen som skal brukes, egner seg for dets tog. 

2.5.2. Jernbaneforetaket skal velge kjøretøyer ut fra en vurdering av eventuelle begrensninger på tillatelsen til ibruktaking og 

en mulig strekning toget er tenkt å trafikkere i henhold til følgende kriterier: 

a)  Alle kjøretøyer i toget skal oppfylle de kravene som gjelder på de jernbanestrekningene toget skal trafikkere. 

b) Toget som en kombinasjon av kjøretøyer skal oppfylle de tekniske begrensningene for den aktuelle jernbane-

strekningen. 

3. FELLES EGENSKAPER  

Egenskapene beskrevet i dette vedlegg, er felles for alle infrastrukturregistre i medlemsstatene. 
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3.1. Definisjoner 

I disse spesifikasjonene menes med 

a) «linjeavsnitt» (SoL) del av linje som ligger mellom tilstøtende driftspunkter, og som kan bestå av flere spor, 

b) «driftspunkt» (OP) ethvert sted der det kan utføres oppgaver i forbindelse med klargjøring og kjøring av tog, der tog 

kan ha utgangs- og endestasjon, eller der tog kan kjøre over til en annen linje, og der person- eller godstransport kan 

tilbys; «driftspunkt» kan også være ethvert sted på grensene mellom medlemsstater eller infrastrukturforvaltere, 

c) «togspor» ethvert spor som brukes til togtrafikk; forbikjøringsspor og møteplasser på frie linjer, eller sporforbindelser 

som bare er nødvendige for togdrift, offentliggjøres ikke, 

d) «sidespor» ethvert spor innenfor et driftspunkt som ikke brukes til togtrafikk. 

3.2. Jernbanenettets struktur i infrastrukturregisteret 

3.2.1. I infrastrukturregisteret skal hver medlemsstat dele sitt jernbanenett inn i linjeavsnitt og driftspunkter.  

3.2.2. Opplysninger som skal offentliggjøres for «linjeavsnitt» med hensyn til delsystemene «infrastruktur», «energi» og «styring, 

kontroll og signal langs sporet», skal tildeles til infrastrukturelementet «togspor». 

3.2.3. Opplysninger som skal offentliggjøres for «driftspunkt» med hensyn til delsystemet «infrastruktur», skal tildeles til 

infrastrukturelementene «togspor» og «sidespor». 

3.3. Poster i infrastrukturregisteret 

3.3.1. Postene og deres format skal offentliggjøres i samsvar med tabellen. 

3.3.2. Infrastrukturregisterets programveiledning nevnt i artikkel 3, skal definere det spesifikke formatet og forvaltningsprosessen 

for dataene oppført i tabellen og presentert i ett av følgende formater: 

a) Én eller flere verdier velges fra en forhåndsdefinert liste.  

b) En tegnstreng eller den forhåndsdefinerte tegnstrengen. 

c) Et tall angitt i en hakeparentes. 

3.3.3. Alle parametrene i infrastrukturregisteret er obligatoriske med mindre annet er angitt i tabellen. Alle opplysninger som 

er relevante for parametrene, er angitt i tabellen. 

Tabell 

Poster i infrastrukturregisteret 

Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1 MEDLEMSSTAT  

1.1 LINJEAVSNITT  

1.1.0.0.0 Allmenne opplysninger  

1.1.0.0.0.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.1.0.0.0.2 Nasjonal 

linjebetegnelse 

Tegnstreng Entydig linjebetegnelse eller entydig 

linjenummer i medlemsstaten. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.0.0.0.3 Driftspunkt der 

linjeavsnittet 

starter 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Entydig ID for driftspunkt der linje-

avsnittet starter (stigende kilome-

terantall fra driftspunktets start til 

driftspunktets slutt). 

 

1.1.0.0.0.4 Driftspunkt der 

linjeavsnittet 

slutter 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Entydig ID for driftspunkt der linje-

avsnittet slutter (stigende kilometertall 

fra driftspunktets start til driftspunktets 

slutt). 

 

1.1.0.0.0.5 Linjeavsnittets 

lengde 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Lengden mellom driftspunktene ved 

starten og slutten av linjeavsnittet. 

 

1.1.0.0.0.6 Type linjeavsnitt Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Normalt linjeavsnitt / 

Forbindelse 

Type linjeavsnitt som uttrykker 

størrelsen på presenterte data, avhengig 

av hvorvidt linjeavsnittet forbinder 

driftspunkter som er generert ved å 

dele et stort knutepunkt inn i flere 

driftspunkter eller ikke. 

 

1.1.1 TOGSPOR  

1.1.1.0.0 Allmenne opplysninger  

1.1.1.0.0.1 Sporbetegnelse Tegnstreng Entydig sporbetegnelse eller entydig 

spornummer innenfor linjeavsnittet. 

 

1.1.1.0.0.2 Normal 

kjøreretning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

N/O/B 

Den normale kjøreretningen er 

— den samme som retningen definert 

ved start og slutt av linjeavsnittet, 

— den motsatte av retningen definert 

ved start og slutt av linjeavsnittet, 

— begge retninger. 

N — samme retningen 

som i linjeavsnit-

tet 

O — motsatt retning 

som i linjeavsnit-

tet 

B — begge retninger 

1.1.1.1 Delsystemet «infrastruktur» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.1.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.1.1.1.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av dokumen-

ter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2 Ytelsesparametrer  

1.1.1.1.2.1 TEN-klassifise-

ring av spor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for 

godstransport / Del av 

TEN-T-hovednettet for 

persontransport / Utenfor 

TEN 

Angivelse av hvilken del av det 

transeuropeiske nettet linjen tilhører. 

 

1.1.1.1.2.2 Linjeklasse Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Klassifisering av en linje i henhold til 

TSI-en for infrastruktur. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens tekniske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2.3 Del av en 

korridor for 

godstransport 

med jernbane 

(RFC)  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Korridoren Rhinen–

Alpene (RFC 1) / 

Korridoren Nordsjøen–

Middelhavet (RFC 2) / 

Korridoren Skandinavia–

Middelhavet (RFC 3) / 

Atlanterhavskorridoren 

(RFC 4) / Korridoren 

Østersjøen–Adriaterhavet 

(RFC 5) / Middelhavs-

korridoren (RFC 6) / 

Korridoren Orienten–

Østlige middelhav (RFC 

7) / Korridoren 

Nordsjøen–Østersjøen 

RFC (RFC 8) / Den 

tsjekkisk-slovakiske 

korridor (RFC 9) 

Angivelse av om linjen inngår i en 

korridor for godstransport med 

jernbane.  

Angi om sporet inngår i 

en RFC: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2.4 Lasteevne Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

En kombinasjon av linjeklassen og 

hastigheten på sporets svakeste punkt. 

 

1.1.1.1.2.5 Høyeste tillatte 

hastighet  

[NNN] Høyeste nominelle driftshastighet på 

linjen som et resultat av kjennetegn 

ved delsystemene «infrastruktur», 

«energi» og «styring, kontroll og 

signal», uttrykt i km/t. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.2.6 Temperatur-

område 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

T1 (–25 til +40) 

T2 (–40 til +35) 

T3 (–25 til +45) 

Tx (–40 til +50) 

Temperaturområdet for ubegrenset 

tilgang til linjen i samsvar med 

europeisk standard. 

 

1.1.1.1.2.7 Største høyde [+/–][NNNN] Høyeste punkt over havet for linje-

avsnittet med henvisning til Normaal 

Amsterdam’s Peil (NAP).  

 

1.1.1.1.2.8 Forekomst av 

vanskelige 

klimaforhold 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

De klimatiske forholdene på linjen er 

vanskelige eller normale i henhold til 

europeisk standard. 

 

1.1.1.1.3 Trasering  

1.1.1.1.3.1 Samtrafikkprofil Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IR

L1/Ingen 

Lasteprofilene GA, GB, GC, G1, 

DE3, S, IRL1 som definert i euro-

peisk standard. 

 

1.1.1.1.3.2 Flernasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

G2/GB1/GB2/Ingen 

Flernasjonal lasteprofil eller andre 

internasjonale lasteprofiler enn GA, 

GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som 

definert i europeisk standard. 

Obligatorisk dersom 

svaret valgt i 

1.1.1.1.3.1, er «ingen». 

1.1.1.1.3.3 Nasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Nasjonal lasteprofil, som definert i 

europeisk standard, eller annen lokal 

lasteprofil. 

Obligatorisk dersom 

svaret valgt i 

1.1.1.1.3.2, er «ingen».  

1.1.1.1.3.4 Fast profil-

nummer for flak 

for kombinert 

transport  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Koding for kombinert transport med 

flak som definert i UIC-kode. 

Angi om sporet inngår i 

en strekning for 

kombinert transport: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.3.5 Fast profil-

nummer for 

semitrailere for 

kombinert 

transport  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Koding for kombinert transport for 

semitrailere som definert i UIC-kode. 

Angi om sporet inngår i 

en strekning for 

kombinert transport: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.3.6 Profil for 

stigningsforhold 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[± NN.N] ([NNN.NNN] 

gjentatt så mange ganger 

som nødvendig 

Sekvens med stigningsforholdsverdier 

og steder med endringer i stignings-

forholdet. 

 

1.1.1.1.3.7 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNNNN] Radius i meter for sporets minste 

horisontale kurve. 

 

1.1.1.1.4 Sporparametrer  

1.1.1.1.4.1 Nominell 

sporvidde 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

750/1 000/1 435/1 520/1 5

24/1 600/1 668/Annen 

En enkeltverdi som identifiserer 

sporvidden, uttrykt i millimeter. 

 

1.1.1.1.4.2 Manglende 

overhøyde 

[+/–][NNN] Største manglende overhøyde uttrykt i 

millimeter, definert som forskjellen 

mellom den anvendte overhøyden og 

en høyere likevektsoverhøyde som 

linjen er konstruert for. 

 

1.1.1.1.4.3 Skinnehelning [NN] En vinkel som definerer skinnehodets 

helning i forhold til kjøreflaten. 

 

1.1.1.1.4.4 Forekomst av 

ballast 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angir hvorvidt sporkonstruksjonen er 

slik at svillene ligger i ballasten eller 

ikke. 

Obligatorisk dersom 

tillatt hastighet på 

sporet (parameter 

1.1.1.1.2.5) er minst 

200 km/t. 

1.1.1.1.5 Sporveksler og kryss  

1.1.1.1.5.1 Samsvar med 

driftsverdier for 

sporveksler og 

kryss fastsatt i 

TSI-en 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Sporveksler og kryss vedlikeholdes i 

henhold til driftsgrenseverdier som 

angitt i TSI-en. 

 

1.1.1.1.5.2 Minste hjul-

diameter for faste 

doble skinne-

kryss 

[NNN] Største ustyrte lengde for faste doble 

skinnekryss er basert på en 

minstediameter for hjul i drift, uttrykt 

i millimeter. 
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1.1.1.1.6 Sporets evne til å motstå påførte belastninger   

1.1.1.1.6.1 Største 

togretardasjon 

[N.N] Grenseverdi for sporets lengdebe-

standighet, angitt som en største 

tillatte togretardasjon og uttrykt i 

meter per kvadratsekund. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens geografiske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.6.2 Bruk av 

virvelstrøms-

bremser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Tillatt / Tillatt på visse 

vilkår / Tillatt bare for 

nødbrems / Tillatt på visse 

vilkår bare for nødbrems / 

Ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på bruken 

av virvelstrømsbremser. 

 

1.1.1.1.6.3 Bruk av 

magnetiske 

bremser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Tillatt / Tillatt på visse 

vilkår / Tillatt på visse 

vilkår bare for nødbrems / 

Tillatt bare for nødbrems / 

Ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på bruken 

av magnetiske bremser. 

 

1.1.1.1.7 Helse, miljø og sikkerhet  

1.1.1.1.7.1 Forbud mot bruk 

av flenssmøring 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om bruk av en 

innretning om bord for flenssmøring 

er forbudt. 

 

1.1.1.1.7.2 Forekomst av 

planoverganger 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N  

Angivelse av om det forekommer 

planoverganger på linjeavsnittet. 

 

1.1.1.1.7.3 Akselerasjon 

tillatt ved 

planovergang 

[N.N] Grenseverdi for togets akselerasjon 

uttrykt i meter per kvadratsekund ved 

stans i nærheten av en planovergang. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.1.7.2: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  
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1.1.1.1.8 Tunnel  

1.1.1.1.8.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.1.1.1.8.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng Entydig tunnelbetegnelse eller entydig 

nummer i medlemsstaten. 

 

1.1.1.1.8.3 Tunnelstart Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad 

(± NN.NNNN) + km 

(NNN.NNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der og linjens kilometerangivelse ved 

begynnelsen av tunnelen. 

 

1.1.1.1.8.4 Tunnelslutt Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad 

(± NN.NNNN) + km 

(NNN.NNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der og linjens kilometerangivelse ved 

slutten av tunnelen. 

 

1.1.1.1.8.5 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene  

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger for 

overføring av dokumenter om sam-

trafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.8.6 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske ord-

ninger for overføring av dokumenter 

om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.8.7 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra inn-

gangsåpningen til utgangsåpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter.  

1.1.1.1.8.8 Tverrsnittsareal [NNN] Minste tverrsnittsareal for tunnelen 

uttrykt i kvadratmeter.  

 

1.1.1.1.8.9 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 
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1.1.1.1.8.10 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom.  

Angi dersom tunnelen 

er kortere enn 1 km: 

J/N  

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.1.8.11 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt for parameter 

1.1.1.1.8.10.  

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2 Delsystemet «energi» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.2.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.1.1.2.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (ENE) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.2.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (ENE) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2 Kjøreledningssystem  

1.1.1.2.2.1.1 Type kjøreled-

ningssystem 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Kjøreledning (OCL)  

Strømskinne 

Returstrømskinne 

Ikke elektrifisert 

Angivelse av type kjørelednings-

system. 
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1.1.1.2.2.1.2 Energiforsynings-

system (spenning 

og frekvens) 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Vekselstrøm 25kV-50Hz /  

Vekselstrøm 15kV-

16,7Hz /  

Likestrøm 3kV /  

Likestrøm 1,5kV /  

Likestrøm (særtilfelle  

FR) /  

Likestrøm 750V /  

Likestrøm 650V / 

Likestrøm 600V /  

Annet 

Angivelse av forsyningssystemet for 

kjørestrøm (nominell spenning og 

frekvens). 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.2 Største togstrøm [NNNN] Angivelse av den største tillatte 

togstrømmen uttrykt i ampere. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.3 Største strøm ved 

stillstand per 

strømavtaker 

[NNN] Angivelse av den største tillatte tog-

strømmen ved stillstand for likestrøm-

systemer, uttrykt i ampere. 

Angi dersom «kjøreled-

ning (OCL)» er valgt 

for 1.1.1.2.2.1.1, og 

dersom forsynings-

systemet valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.2 

er et likestrømsystem: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.4 Tillatelse til 

strømbremsing 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om strømbremsing er 

tillatt eller ikke. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.5 Største kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Angivelse av den største kjøreled-

ningshøyden uttrykt i meter. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.6 Minste kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Angivelse av den minste kjøreled-

ningshøyden uttrykt i meter. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.2.3 Strømavtaker  

1.1.1.2.3.1 Godkjente 

strømavtaker-

hoder i samsvar 

med TSI 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

1 950 mm (type 1) /  

1 600 mm (EP) /  

2 000 mm–2 260 mm /  

Ingen 

Angivelse av TSI-samsvarende strøm-

avtakerhoder som tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.2 Andre godkjente 

strømavtaker-

hoder 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Angivelse av strømavtakerhoder som 

tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.3 Krav til antall 

hevede strøm-

avtakere og 

avstanden 

mellom dem ved 

den angitte 

hastigheten 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[N] [NNN] [NNN] 

Angivelse av største tillatte antall 

hevede strømavtakere per tog og 

minsteavstand mellom tilstøtende 

strømavtakerhoders senterlinje, uttrykt 

i meter ved den angitte hastigheten. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.4 Tillatt materiale i 

slepestykket 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen  

Angivelse av hvilke materialer i 

slepestykket som tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4 Nøytrale kjøreledningsseksjoner  

1.1.1.2.4.1.1 Faseskille Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

faseskille og krav til opplysninger.  

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4.1.2 Opplysninger om 

faseskille 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng:  

lengde [NNN] + effekt-

bryter [J/N] + nedre 

strømavtaker [J/N] 

Angivelse av krav til opplysninger om 

faseskille. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.4.1.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.2.4.2.1 Systemskille Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

systemskille.  

Angi dersom «kjøreled-

ning (OCL)» er valgt i 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4.2.2 Opplysninger om 

systemskille 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

lengde [NNN] + effekt-

bryter [J/N] + nedre 

strømavtaker [J/N] + 

endre forsyningssystem 

[J/N] 

Angivelse av krav til opplysninger om 

systemskille. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.4.2.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.5 Krav til rullende materiell  

1.1.1.2.5.1 Krav til strøm- 

eller effektbe-

grensning om 

bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om det kreves en strøm- 

eller effektbegrensningsfunksjon om 

bord på kjøretøyer.  

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.5.2 Tillatt kontakt-

kraft 

Tegnstreng Angivelse av tillatt kontaktkraft 

uttrykt i newton. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

Kraften angis enten som 

en verdi av den statiske 

kraften og av den største 

kraften uttrykt i newton, 

eller som en formel for 

funksjon av hastigheten. 

1.1.1.2.5.3 Krav til 

automatisk 

senkeinnretning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om at det kreves en 

automatisk senkeinnretning (ADD) på 

kjøretøyet. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 
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1.1.1.3 Delsystemet «styring, kontroll og signal» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.3.1 Verifiseringserklæringer for sporet   

1.1.1.3.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (CCS) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.2 Automatisk togkontroll i samsvar med TSI-en (ETCS)  

1.1.1.3.2.1 ETCS-nivå Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

N/1/2/3 

ERTMS-/ETCS-nivå knyttet til utstyr 

langs sporet. 

 

1.1.1.3.2.2 ETCS-

referanseversjon 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

For-referanseversjon 2 / 

Referanseversjon 2 / 

Referanseversjon 3  

ETCS-referanseversjon montert langs 

linjen. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.2.3 Nødvendighet av 

ETCS-infill-

funksjon for 

linjetilgang 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt infill-funksjon 

er nødvendig for å få tilgang til linjen 

av sikkerhetsårsaker. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.2.4 ETCS-infill 

montert langs 

linjen 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Sløyfe / GSM-R / 

Sløyfe og GSM-R 

Opplysninger om utstyr montert langs 

sporet som er i stand til å overføre 

infill-opplysninger ved hjelp av sløyfe 

eller GSM-R for nivå 1-anlegg.  

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.2.5 Nasjonal ETCS-

anvendelse 

gjennomført 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om data for nasjonale 

anvendelser er overført mellom spor 

og tog. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.2.6 Forekomst av 

driftsbegrens-

ninger eller 

driftsvilkår 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om det forekommer 

begrensninger eller vilkår på grunn av 

delvis samsvar med TSI-en for 

«styring, kontroll og signal». 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 
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1.1.1.3.2.7 Valgfrie ETCS-

funksjoner 

Tegnstreng Valgfrie ETCS-funksjoner kan 

forbedre driften på linjen. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.3 Radio i samsvar med TSI (GSM-R)  

1.1.1.3.3.1 GSM-R-versjon Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Ingen / Tidligere versjon 

enn referanseversjon 0 / 

Referanseversjon 0 r3 / 

Referanseversjon 0 r4 

Versjonsnummer for GSM-R FRS og 

SRS er montert langs linjen. 

 

1.1.1.3.3.2 Anbefalt antall 

aktive GSM-R-

mobilradio-

enheter (EDOR) 

om bord for 

ETCS-nivå 2 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

0/1/2 

Antall anbefalte mobilradioenheter for 

ETCS-dataoverføring (EDOR) for 

tilfredsstillende kjøring av toget. Dette 

gjelder RBC-håndtering av kommuni-

kasjonssesjoner. Ikke sikkerhetskritisk 

og uten betydning for samtrafikkevne. 

Angi dersom «ingen» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1 og dersom 

ERTMS-nivå 2 er 

installert: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.3.3 Valgfrie GSM-R-

funksjoner 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Bruk av valgfrie GSM-R-funksjoner 

som kan forbedre driften på linjen. De 

er bare til opplysningsformål og utgjør 

ikke kriterier for tilgang til nettet. 

Angi dersom «ingen» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.4 Togdeteksjonssystemer som er helt i samsvar med TSI-en  

1.1.1.3.4.1 Forekomst av 

togdeteksjons-

systemer som er 

helt i samsvar 

med TSI-en 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det er montert togde-

teksjonssystemer som fullt ut oppfyller 

kravene i TSI-en for «styring, kontroll 

og signal».  

 

1.1.1.3.5 Eksisterende systemer for automatisk togkontroll  

1.1.1.3.5.1 Forekomst av 

andre monterte 

systemer for 

automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om andre systemer for 

automatisk togkontroll, styring og 

varsling i normal drift er montert langs 

linjen. 

Obligatorisk bare 

dersom verdien «N» er 

valgt for 1.1.1.3.2.1. 

1.1.1.3.5.2 Krav til mer enn 

ett system for 

automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling om bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det kreves mer 

enn ett system for automatisk 

togkontroll, styring og varsling om 

bord og at de må være aktive samtidig. 

Obligatorisk bare 

dersom verdien «N» er 

valgt for 1.1.1.3.2.1. 
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1.1.1.3.6 Andre radiosystemer  

1.1.1.3.6.1 Andre monterte 

radiosystemer  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse dersom andre radiosystemer 

i normal drift er montert langs linjen. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.7 Togdeteksjonssystemer som ikke er helt i samsvar med TSI-en  

1.1.1.3.7.1 Type togdetek-

sjonssystem 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Sporstrømkrets/Hjuldetekt

or/Sløyfe 

Angivelse av hvilke typer togdetek-

sjonssystemer som er montert. 

 

1.1.1.3.7.2.1 Samsvar med 

TSI for største 

tillatte avstand 

mellom to aksler 

som ligger etter 

hverandre 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt påkrevd 

avstand er i samsvar med TSI-en. 

 

1.1.1.3.7.2.2 Største tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre ved 

manglende 

samsvar med 

TSI-en 

[NNNNN] Angivelse av største tillatte avstand 

mellom to aksler som ligger etter 

hverandre ved manglende samsvar 

med TSI-en, angitt i millimeter. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.2.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.3.7.3 Minste tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre 

[NNNN] Angivelse av avstand i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.3.7.4 Minste tillatte 

avstand mellom 

første og siste 

aksel 

[NNNNN] Angivelse av avstand i millimeter. Angi dersom 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.5 Største avstand 

mellom togets 

bakende og første 

aksel 

[NNNN] Angivelse av største avstand mellom 

togets bakende og første aksel, angitt i 

millimeter som gjelder for begge 

ender (for- og bakende) av et kjøretøy 

eller tog. 

Angi dersom 

«hjuldetektor» eller 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.7.6 Minste tillatte 

bredde på 

hjulkransen 

[NNN] Angivelse av bredde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.7 Minste tillatte 

hjuldiameter 

[NNN] Angivelse av hjuldiameter i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.8 Minste tillatte 

flenstykkelse 

[NN.N] Angivelse av flenstykkelse i 

millimeter. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.9 Minste tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Angivelse av flenshøyde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.10 Største tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Angivelse av flenshøyde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.11 Minste tillatte 

aksellast 

[N.N] Angivelse av last i tonn. Angi dersom «hjulde-

tektor» eller «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.12 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

metallfritt rom 

rundt hjulene 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.7.13 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for kjø-

retøyets metall-

konstruksjon 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «sløyfe» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.14 Krav til samsvar 

med TSI med 

hensyn til ferro-

magnetiske 

kjennetegn ved 

hjulmaterialet 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.15.1 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

største tillatte 

impedans mellom 

motstående hjul i 

en hjulsats 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en.  

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.15.2 Største tillatte 

impedans mellom 

motstående hjul i 

en hjulsats når 

den ikke er i 

samsvar med TSI 

[N.NNN] Verdien for største tillatte impedans 

angitt i ohm når det ikke er samsvar 

med TSI. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.15.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.16 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til sanding 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en eller ikke. 

Angi dersom 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1 og «J» i 

parameter 1.1.1.3.7.18: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.17 Største sandings-

mengde 

[NNNNN] Største verdi for sandingsmengde i 30 

sekunder, angitt i gram, som er 

godkjent på sporet. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.16: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.18 Krav om at 

lokomotivføreren 

skal kunne 

overstyre 

sandingen 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det er et krav at 

lokomotivføreren skal kunne aktivere/ 

deaktivere sandingsinnretninger, i 

samsvar med instruks fra infrastruk-

turforvalteren. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.7.19 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for sandens 

egenskaper  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.20 Forekomst av 

regler for flens-

smøring om bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt det finnes 

regler for aktivering/deaktivering av 

flenssmøring. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.21 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for bruk 

av kunststoff-

bremseklosser  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI  

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en.  

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.22 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

hjelpeinnretnin-

ger for skifting 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.23 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

kombinasjoner 

av egenskaper for 

rullende materiell 

som påvirker 

impedansen ved 

skifting 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.8 Overføringer mellom systemer  

1.1.1.3.8.1 Forekomst av 

overganger 

mellom ulike 

kontroll-, 

styrings- og 

varslingssystemer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt det fore-

kommer en overgang mellom ulike 

systemer under kjøring. 

Angi dersom det finnes 

minst to forskjellige 

systemer: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.8.2 Forekomst av 

overganger 

mellom ulike 

radiosystemer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N  

Angivelse av hvorvidt det fore-

kommer en overgang mellom ulike 

radiosystemer og ikke noe kommuni-

kasjonssystem under kjøring. 

Angi dersom det finnes 

minst to forskjellige 

radiosystemer: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.9 Parametrer knyttet til elektromagnetiske interferenser  

1.1.1.3.9.1 Forekomst av og 

samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for 

magnetiske felt 

som utstråles fra 

et kjøretøy 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Samsvar med TSI 

/ Ikke samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt regler 

forekommer og er i samsvar med TSI-

en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.9.2 Forekomst av og 

samsvar med TSI 

med hensyn til 

begrensninger i 

oversvingninger i 

kjørestrømmen 

til kjøretøyer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Samsvar med TSI 

/ Ikke samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt regler fore-

kommer og er i samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» eller «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.10 System langs linjen ved driftsforstyrrelser  

1.1.1.3.10.1 ETCS-nivå ved 

driftsforstyrrelser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen/1/2/3 

ERTMS-/ETCS-nivå ved driftsfor-

styrrelser knyttet til utstyr langs 

sporet. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.10.2 Andre systemer 

for automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling ved 

driftsforstyrrelser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

andre systemer enn ETCS for 

driftsforstyrrelser. 

Obligatorisk dersom 

«ingen» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.10.1.  

1.1.1.3.11 Bremserelaterte parametrer  

1.1.1.3.11.1 Krav til største 

bremselengde 

[NNNN] Den høyeste verdien for et togs 

bremselengde [i meter] skal angis for 

den største tillatte hastigheten på 

linjen. 

 

1.1.1.3.12 Andre parametrer knyttet til «styring, kontroll og signal»  

1.1.1.3.12.1 Støtte for 

krengeteknikk 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt krenging 

støttes av ETCS. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.2 DRIFTSPUNKT (OP)  

1.2.0.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.0.0.0.1 Navn på 

driftspunkt 

Tegnstreng Navnet knyttes vanligvis til byen eller 

landsbyen eller til trafikkstyrings-

formål. 
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1.2.0.0.0.2 Entydig OP-ID Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[AA+AAAAA] 

Kode som består av landkode og 

alfanumerisk OP-kode. 

 

1.2.0.0.0.3 Primær OP-kode 

for TAF/TAP 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[AANNNNN] 

Primærkode utviklet for TAF/TAP.   

1.2.0.0.0.4 Type driftspunkt Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Type utstyr knyttet til de viktigste 

driftsfunksjonene. 

 

1.2.0.0.0.5 Geografisk 

plassering av 

driftspunkt 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad  

(± NN.NNNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der som vanligvis angis for midten av 

driftspunktet. 

 

1.2.0.0.0.6 Plassering av 

driftspunkt fra 

jernbaneperspek-

tiv 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[NNNN.NNN] + 

[tegnstreng] 

Kilometer knyttet til linjebetegnelse 

som definerer driftspunktets plassering. 

Dette vil vanligvis være midt i 

driftspunktet. 

 

1.2.1 TOGSPOR  

1.2.1.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.1.0.0.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.1.0.0.2 Sporbetegnelse Tegnstreng Entydig sporbetegnelse eller entydig 

spornummer innenfor driftspunktet. 

 

1.2.1.0.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.2.1.0.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.2.1.0.2 Ytelsesparametrer  

1.2.1.0.2.1 TEN-klassifise-

ring av spor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angivelse av hvilken del av det trans-

europeiske nettet sporet tilhører. 

 

1.2.1.0.2.2 Linjeklasse Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Klassifisering av en linje i henhold til 

TSI-en for infrastruktur. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens tekniske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.2.3 Del av en 

korridor for 

godstransport 

med jernbane 

(RFC)  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Angivelse av om linjen inngår i en 

korridor for godstransport med 

jernbane. 

Angi om sporet inngår i 

en RFC: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.3 Trasering  

1.2.1.0.3.1 Samtrafikkprofil Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IR

L1/Ingen 

Lasteprofilene GA, GB, GC, G1, 

DE3, S, IRL1 som definert i 

europeisk standard. 

 

1.2.1.0.3.2 Flernasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

G2/GB1/GB2/Ingen 

Flernasjonal lasteprofil eller andre 

internasjonale lasteprofiler enn GA, 

GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som 

definert i europeisk standard. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.3.1.  

1.2.1.0.3.3 Nasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Nasjonal lasteprofil, som definert i 

europeisk standard, eller annen lokal 

lasteprofil. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.3.2.  

1.2.1.0.4 Sporparametrer  

1.2.1.0.4.1 Nominell 

sporvidde 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

750/1 000/1 435/1 520/1 5

24/1 600/1 668/Annen 

En enkeltverdi som identifiserer 

sporvidden, uttrykt i millimeter. 

 

1.2.1.0.5 Tunnel  

1.2.1.0.5.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 



Nr. 77/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.2.1.0.5.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng  Entydig tunnelbetegnelse eller entydig 

tunnelnummer i medlemsstaten. 

 

1.2.1.0.5.3 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.4 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRR-

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene 

i henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.5 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra 

inngangsåpningen til utgangs-

åpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter. 

1.2.1.0.5.6 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 

 

1.2.1.0.5.7 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom. 

Angi dersom tunnelens 

lengde er minst 1 

kilometer: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.8 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i en definert 

tidsperiode i samsvar med nasjonale 

regler dersom slike finnes. 

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.6 Perrong  

1.2.1.0.6.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.1.0.6.2 Perrong-

betegnelse 

Tegnstreng Entydig perrongbetegnelse eller 

entydig perrongnummer innenfor 

driftspunktet. 
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1.2.1.0.6.3 TEN-

klassifisering av 

perrong 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angir hvilken del av det transeuro-

peiske nettet perrongen tilhører. 

 

1.2.1.0.6.4 Perrongens 

nyttelengde 

[NNNN] Største sammenhengende lengde 

(uttrykt i meter) av den delen av 

perrongen som et tog er ment å bli 

stående foran under normale 

driftsforhold, slik at passasjerene kan 

stige av og på toget, samtidig som det 

tas hensyn til stopptoleranser. 

 

1.2.1.0.6.5 Perronghøyde Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

250/280/550/760/300–

380/200/580/680/685/730

/840/900/915/920/960/1 1

00/Annen 

Avstand mellom perrongens øvre kant 

og nabosporets kjøreflate. Dette er 

den nominelle verdien uttrykt i 

millimeter. 

 

1.2.1.0.6.6 Forekomst av 

assistanse på 

perrongen til start 

av tog 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om det finnes utstyr 

eller personale som kan bistå togper-

sonalet med å starte toget. 

 

1.2.1.0.6.7 Bruksområde for 

ombordstignings-

hjelpemiddelet 

[NNNN] Opplysninger om hvilket nivå for på- 

og avstigning på toget som om bord-

stigningshjelpemiddelet kan brukes 

til. 

 

1.2.2 SIDESPOR  

1.2.2.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.2.0.0.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.2.0.0.2 Betegnelse på 

sidespor 

Tegnstreng Entydig betegnelse eller entydig 

nummer på sidespor innenfor 

driftspunktet. 
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1.2.2.0.0.3 TEN-klassifise-

ring av sidespor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angir hvilken del av det transeuro-

peiske nettet sidesporet tilhører. 

 

1.2.2.0.1 Verifiseringserklæringer for sidespor  

1.2.2.0.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

sidespor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for sidespor(2) 

(INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRR-

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene 

i henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.2 Ytelsesparameter  

1.2.2.0.2.1 Nyttelengde for 

sidespor 

[NNNN] Totallengde på sidesporet/parkerings-

sporet uttrykt i meter, der togene kan 

parkeres sikkert. 

 

1.2.2.0.3 Trasering  

1.2.2.0.3.1 Stigningsforhold 

for parkerings-

spor 

[N.N] Største verdi for stigningsforholdet 

uttrykt i millimeter per meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er større 

enn verdien i TSI-en. 

1.2.2.0.3.2 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNN] Radius for den minste horisontale 

kurven, uttrykt i meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er mindre 

enn verdien i TSI-en. 

1.2.2.0.3.3 Minsteradius for 

vertikal kurve 

[NNN+NNN] Radius for den minste vertikale 

kurven, uttrykt i meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er mindre 

enn verdiene i TSI-en. 

1.2.2.0.4 Faste anlegg for service på tog  

1.2.2.0.4.1 Tømming av 

toaletter 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for tømming av toaletter (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  
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1.2.2.0.4.2 Anlegg for 

utvendig 

rengjøring 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for utvendig rengjøring (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.3 Utstyr for 

påfylling av vann 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av vann (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.4 Utstyr for 

påfylling av 

drivstoff 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av drivstoff (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.5 Utstyr for 

påfylling av sand 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av sand (fast 

anlegg for service på tog).  

 

1.2.2.0.4.6 Utstyr for 

stasjonær 

strømforsyning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for stasjonær strømforsyning 

(fast anlegg for service på tog).  

 

1.2.2.0.5 Tunnel  

1.2.2.0.5.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.2.0.5.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng Entydig tunnelbetegnelse eller 

entydig nummer i medlemsstaten. 

 

1.2.2.0.5.3 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.4 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske ord-

ninger for overføring av dokumenter 

om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.5 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra inn-

gangsåpningen til utgangsåpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter. 
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1.2.2.0.5.6 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 

 

1.2.2.0.5.7 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom.  

Angi dersom tunnelens 

lengde er minst  

1 kilometer: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.8 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i en definert 

tidsperiode i samsvar med nasjonale 

regler dersom slike finnes.  

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.8.10. 

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

(1) ERA/INF/10-2009/INT (versjon 0.1 datert 28.09.2009) tilgjengelig på ERAs nettsted. 

(2) Eksisterende infrastrukturerklæring som definert i kommisjonsrekommandasjon 2011/622/EU av 20. september 2011 om framgangsmåten 

for påvisning av i hvilken grad eksisterende jernbanelinjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene 

for samtrafikkevne. 

4. OVERORDNET SYSTEMOVERSIKT 

4.1.  RINF-systemet 

Arkitekturen i RINF-systemet er vist i figuren.  

Figur  

RINF-systemet 

  

 

Offentlige brukere Felles brukergrensesnitt 

for RINF 

Medlemsstatenes 

nasjonale registre 

Søk etter RINF-data 
Felles brukergrensesnitt 

Søk etter RINF-data 

Søk etter RINF-data 
Applikasjonstjener Felles 

database 

Opplasting av 

nasjonale RINF-

data 

Opplasting av 

nasjonale RINF-

data 

Opplasting av 
nasjonale RINF-

data 
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4.2.  Administrasjon av det felles brukergrensesnittet 

Det felles brukergrensesnittet (CUI) skal være en nettbasert applikasjon som opprettes, styres og vedlikeholdes av Byrået.  

Byrået skal gjøre følgende filer og dokumenter tilgjengelige for de nasjonale registrene, til bruk ved opprettelse av 

infrastrukturregistrene og ved kopling av disse til det felles brukergrensesnittet: 

− Brukerhåndbok. 

− Spesifikasjon av filstrukturer for overføring av data. 

Byrået skal gjøre tilgjengelig for RINF-brukerne en programveiledning som beskriver hvordan infrastrukturregistrene i 

hver enkelt medlemsstat skal koples til det felles brukergrensesnittet, og hvilken funksjonalitet og hvilke tjenester som 

det felles brukergrensesnittet gir. Ved behov vil denne veiledningen bli ajourført. 

4.3. Minstekrav til funksjonalitet for det felles brukergrensesnittet 

Det felles brukergrensesnittet skal ha minst følgende funksjonalitet: 

− Brukerstyring: Administratoren for det felles brukergrensesnittet skal kunne styre brukernes tilgangsrettigheter. 

− Kontroll av opplysninger: Administratoren for det felles brukergrensesnittet må kunne se alle logger for all bruker-

aktivitet som er utført på det felles brukergrensesnittet, som en liste over den aktiviteten som er utført av brukere av det 

felles brukergrensesnittet innenfor et bestemt tidsrom. 

− Tilkopling og autentisering: De registrerte brukerne av det felles brukergrensesnittet må kunne kople seg til det felles 

brukergrensesnittet via internett og bruke dets funksjoner i henhold til sine rettigheter. 

− Søke etter RINF-data, herunder driftspunkter og/eller linjeavsnitt med bestemte RINF-kjennetegn. 

− Velge et driftspunkt eller linjeavsnitt og se dets RINF-opplysninger: Brukerne av det felles brukergrensesnittet skal 

kunne definere et geografisk område ved hjelp av kartgrensesnittet, og det felles brukergrensesnittet skal gi de 

tilgjengelige RINF-dataene som brukerne har spurt om for dette området. 

− Se på RINF-opplysninger for et nærmere angitt sett av linjer og driftspunkter i et definert område via et kartgrensesnitt. 

− Visuell framstilling av RINF-poster på et digitalt kart: Brukerne skal gjennom det felles brukergrensesnittet kunne 

navigere, velge et punkt framstilt på kartet og hente relevante RINF-opplysninger. 

− Validering, opplasting og mottak av fulle sett med RINF-data fra et nasjonalt register. 

4.4. Driftsform 

RINF-systemet gir to hovedgrensesnitt via det felles brukergrensesnittet: 

− Ett brukes av infrastrukturregisteret i hver enkelt medlemsstat for å sende / laste opp kopier av deres fullstendige 

RINF-data. 

− Det andre benyttes av brukerne av det felles brukergrensesnittet til å kople seg til RINF-systemet og hente RINF-

opplysninger. 

Det felles brukergrensesnittets sentrale database mates med kopier av fullstendige sett med RINF-data som vedlikeholdes i 

hver enkelt medlemsstats infrastrukturregister. De nasjonale registrene skal særlig være ansvarlige for å opprette filer som 

inneholder det fullstendige settet med RINF-data som er tilgjengelig i deres infrastrukturregister etter spesifikasjonene i 

tabellen i dette vedlegg. De skal regelmessig foreta ajourføringer av postene som ligger i sitt infrastrukturregister, og minst 

hver tredje måned. Én ajourføring bør falle sammen med den årlige offentliggjøringen av netterklæringen. 

De nasjonale registrene skal laste opp filene til det felles brukergrensesnittet gjennom et eget grensesnitt som stilles til 

rådighet for dette formålet. En spesifikk modul vil forenkle valideringen og opplastingen av data som leveres av de 

nasjonale registrene. 

Det felles brukergrensesnittets sentrale database skal gjøre data sendt av de nasjonale registrene, offentlig tilgjengelig uten 

endring.  

De grunnleggende funksjonene i det felles brukergrensesnittet skal gjøre brukerne i stand til å søke etter og hente ut 

RINF-data. 
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Det felles brukergrensesnittet skal lagre en fullstendig historisk fortegnelse over alle data som er gjort tilgjengelige av 

de nasjonale registrene. En slik fortegnelse skal lagres i to år fra den datoen dataene ble hentet. 

Byrået skal som administrator av det felles brukergrensesnittet, gi brukere tilgang på forespørsel.  

Forespørsler fra brukerne av det felles brukergrensesnittet skal besvares innen 24 timer etter at forespørselen ble gjort. 

4.5. Tilgjengelighet 

Det felles brukergrensesnittet skal være tilgjengelig sju dager i uka, fra kl. 02:00 GMT til kl. 21:00 GMT, avhengig av 

sommertid. Manglende tilgjengelighet til systemet i forbindelse med vedlikehold skal være minimal.  

Dersom det oppstår en feil utenfor Byråets normale arbeidstid, skal arbeidet med å gjenopprette tjenesten starte neste 

arbeidsdag i byrået. 

5. PROGRAMVEILEDNING FOR DE FELLES SPESIFIKASJONENE 

Programveiledningen for de felles spesifikasjonene nevnt i artikkel 3 i denne beslutning skal gjøres offentlig tilgjengelig 

av Byrået på dets nettsted. Den skal inneholde følgende: 

a) Poster og tilhørende data som angitt i nr. 3.3 i tabellen. For hvert felt skal det minst gis opplysninger om format, 

grenseverdi, hvilke forhold parameteren gjelder og er obligatorisk under, jernbanetekniske regler for parameterverdier, 

henvisninger til TSI-er og andre tekniske dokumenter knyttet til poster i infrastrukturregisteret som beskrevet i tabellen 

i denne beslutning.  

b) Detaljerte definisjoner og spesifikasjoner for begreper og parametrer. 

c) Framlegging av bestemmelser om utforming av jernbanenettet med hensyn til RINF, og innsamling av data med 

relevante forklaringer og eksempler. 

d) Framgangsmåter for validering og innsending av RINF-data fra medlemsstatenes infrastrukturregistre til det felles 

brukergrensesnittet. 

Programveiledningen skal gi forklaringer på spesifikasjonene nevnt i vedlegget til denne beslutning, som er nødvendige 

for en korrekt utarbeiding av RINF-systemet. 

 __________  


