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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1300/2014 

av 18. november 2014 

om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til 

Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne(*) 

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 og artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») tilpasses den tekniske utviklingen, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og skal framlegge forslag for Kommisjonen om de endringene i 

TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning C(2010) 2576(3) ga Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå de tekniske 

spesifikasjonene for samtrafikkevne med sikte på å utvide virkeområdet til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold 

til vilkårene for dette mandatet ble Byrået bedt om å utvide virkeområdet for TSI-en med hensyn til tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og 

høyhastighetstog fastsatt ved kommisjonsvedtak 2008/164/EF(4) til å omfatte hele jernbanesystemet i Unionen. 

3) 6. mai 2013 framla Byrået en anbefaling om vedtakelse av TSI-en for personer med nedsatt bevegelsesevne. 

4) FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som Unionen og de fleste medlemsstatene er 

part i, anerkjenner tilgjengelighet som et av de generelle prinsippene. I konvensjonens artikkel 9 kreves det at 

konvensjonspartene treffer hensiktsmessige tiltak, slik at funksjonshemmede sikres tilgang på like vilkår som andre. 

Disse tiltakene skal omfatte identifikasjon og fjerning av hindre og barrierer mot tilgjengelighet, og gjelder blant annet 

transport. 

5) Ved direktiv 2008/57/EF fastsettes «tilgjengelighet» som et grunnleggende krav i Unionens jernbanesystem. 

6) Ved direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at det skal offentliggjøres et infrastrukturregister og føres kjøretøyregistre som 

skal ajourføres regelmessig, og som angir de viktigste parametrene. Ved kommisjonsvedtak 2008/164/EF defineres 

ytterligere hvilke parametrer for TSI-en for personer med nedsatt bevegelsesevne som skal inngå i disse registrene. 

Siden målene for disse registrene er knyttet til en framgangsmåte for tillatelse og tekniske forenlighet, anses det 

nødvendig å innføre et eget verktøy for disse parametrene. En slik statusovresikt bør gjøre det mulig å identifisere 

hindre og barrierer mot tilgjengelighet, og å følge med på hvordan arbeidet med gradvis å fjerne dem forløper. 

7) Ved direktiv 2008/57/EF er prinsippet om gradvis gjennomføring fastsatt, særlig at delsystemer angitt som mål i en TSI 

kan innføres gradvis og innenfor et rimelig tidsrom, og at hver TSI bør angi en gjennomføringsstrategi med sikte på en 

gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. 

8) Med sikte på innenfor et rimelig tidsrom gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet ved et samordnet 

arbeid for å fornye og ruste opp delsystemer, og ved driftsmessige tiltak, bør medlemsstatene utarbeide nasjonale 

gjennomføringsplaner. Siden disse nasjonale gjennomføringsplanene ikke kan være tilstrekkelig detaljerte og er 

gjenstand for uforutsigbare endringer, bør imidlertid medlemsstatene fortsatt framlegge opplysninger i tilfeller der 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 48. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Commission Decision C(2010) 2576 final of 29 April 2010 concerning a mandate to the European Railway Agency to develop and review 

Technical Specifications for Interoperability with a view to extending their scope to the whole rail system in the European Union 

(foreligger ikke i norsk oversettelse).  

(4) Kommisjonsvedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, 

s. 72). 
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ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornying eller oppgradering krever en ny tillatelse til ibruktaking, og 

dersom TSI-en ikke anvendes fullt ut i samsvar med direktiv 2008/57/EF. 

9) Unionen bør vedta felles prioriteringer og kriterier som medlemsstatene bør innarbeide i sine nasjonale gjennom-

føringsplaner. Dette vil bidra til å oppnå en gradvis gjennomføring av TSI-en innenfor et rimelig tidsrom. 

10) For å følge den teknologiske utviklingen og oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger fremmes, og 

gjennomføringen av slike løsninger bør tillates på visse vilkår. Dersom det foreslås en nyskapende løsning, bør 

produsenten eller dennes representant forklare på hvilken måte den fraviker det relevante avsnittet i TSI-en, og den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, skal Byrået definere de 

relevante funksjonsspesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene for den nyskapende løsningen og utarbeide egnede 

vurderingsmetoder. 

11) For å unngå unødvendige ekstrakostnader og administrative byrder, og for ikke å berøre eksisterende kontrakter, bør 

vedtak 2008/164/EF også etter at det er opphevet, fortsatt få anvendelse på delsystemer og prosjekter nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav a) i direktiv 2008/57/EF. 

12) 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 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til tilgjengelighet til 

Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjonsevne og personer med nedsatt bevegelsesevne, som angitt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  TSI-en får anvendelse på delsystemene «Infrastruktur», «Drift og trafikkstyring», «Telematikkprogrammer» og «Rullende 

materiell» som beskrevet i nr. 2 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF og i nr. 2.1 i vedlegget til denne forordning. Den omfatter 

alle aspekter ved disse delsystemene som er relevante for tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne. 

2.  TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a)  Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

b)  Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, som beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

c)  Alle andre deler av jernbanenettet. 

TSI-en omfatter ikke de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

3.  TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur eller alt nytt rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som 

tas i bruk etter anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12, idet det tas hensyn til nr. 7.1.1 og 7.1.2 i vedlegget. 

4.  TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 

som allerede er tatt i bruk på jernbanenettet (eller deler av det) i en medlemsstat på anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12. 

5.  TSI-en får imidlertid anvendelse på eksisterende infrastruktur og rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 

1 dersom den/det skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til artikkel 

8 i denne forordning og nr. 7.2 i vedlegget til denne forordning.  
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Artikkel 3 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter og delsystemer nevnt i avsnitt 6 i vedlegget skal 

bygge på modulene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(1). 

2.  Sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll for samtrafikkomponenter er gyldig i fem år. I dette tidsrommet 

kan nye komponenter av samme type tas i bruk uten ny samsvarsvurdering. 

3.  Sertifikater nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i vedtak 2008/164/EF, er gyldige til den opprinnelig 

fastsatte utløpsdatoen, uten at det er nødvendig med en ny samsvarsvurdering. For at et sertifikat skal kunne fornyes, skal 

konstruksjonen eller typen vurderes på nytt bare i forhold til nye eller endrede krav angitt i vedlegget til denne forordning. 

4.  Moduler til universaltoaletter som er vurdert mot kravene i kommisjonsvedtak 2008/164/EF, skal ikke vurderes på nytt 

dersom de er beregnet på rullende materiell av eksisterende konstruksjon som definert i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1302/2014(2). 

Artikkel 4 

Særtilfeller 

1.  Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3 i vedlegget, er de kravene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske forskriftene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne forordning. 

2.  Innen 1. juli 2015 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om 

a)  de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske 

forskriftene nevnt i nr. 1, 

c)  hvilke organer utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF som skal utføre framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til særtilfellene angitt i nr. 7.3 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat innen ett år etter at denne forordning har trådt i 

kraft, oversende Kommisjonen en liste over pågående prosjekter på sitt territorium som er langt framskredne. 

Artikkel 6 

Nyskapende løsninger 

1.  Den teknologiske utviklingen kan kreve nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt i 

vedlegget, eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan anvendes på. 

2.  Nyskapende løsninger kan berøre delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende materiell» og deres deler og sam-

trafikkomponenter. 

3.  Dersom det foreslås en nyskapende løsning, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, angi på 

hvilken måte den fraviker den relevante bestemmelsen i TSI-en angitt i vedlegget, og framlegge den for Kommisjonen for 

undersøkelse. Kommisjonen kan be Byrået om å uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen, og kan eventuelt rådføre 

seg med relevante berørte parter.  

  

(1) 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 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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4.  Kommisjonen skal uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal hensiktsmessige 

funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og den vurderingsmetoden som kreves i TSI-en for å gjøre det mulig å bruke denne 

nyskapende løsningen, utarbeides og deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen. Dersom uttalelsen er negativ, kan 

forslaget til nyskapende løsning ikke benyttes. 

5.  I påvente av revisjonen av TSI-en skal den positive uttalelsen avgitt av Kommisjonen anses å kunne godtas for å 

dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes til vurdering av delsystemer og 

prosjekter. 

Artikkel 7 

Statusoversikt 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at det opprettes og gjennomføres en statusoversikt med sikte på å 

a)  identifisere barrierer mot tilgjengelighet, 

b)  gi opplysninger til brukerne, 

c)  overvåke og vurdere framgangen med hensyn til tilgjengelighet. 

2.  Byrået skal opprette og drive en arbeidsgruppe med ansvar for å fremme forslag til anbefaling med hensyn til minstekrav 

til struktur og innhold i de dataene som skal samles inn til statusoversiktene. Byrået skal framlegge en anbefaling for 

Kommisjonen, herunder om innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus, regler for registrering av og 

tilgang til data og regler for egenvurdering og utpeking av de enhetene som er ansvarlige for å levere data. For å identifisere den 

mest fordelaktige løsningen skal anbefalingen ta hensyn til de beregnede kostnadene og nyttevirkningene ved alle de tekniske 

løsningene som vurderes. Den skal omfatte et forslag til tidspunkt for opprettelse av statusoversikten. 

3.  På grunnlag av anbefalingen nevnt i nr. 2 skal kapittel 7 i vedlegget ajourføres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 

2008/57/EF. 

4.  Virkeområdet for disse statusoversiktene skal minst omfatte 

a)  offentlige områder på stasjoner som er særlig beregnet på passasjerer som definert i nr. 2.1.1 i vedlegget, 

b)  rullende materiell som definert i nr. 2.1.2 i vedlegget. 

5.  Statusoversikten skal oppdateres med data om ny infrastruktur og nytt rullende materiell og om fornyelse eller 

oppgradering som foretas på eksisterende infrastruktur og rullende materiell. 

Artikkel 8 

Nasjonale gjennomføringsplaner 

1.  Medlemsstatene skal vedta nasjonale gjennomføringsplaner, som minst skal inneholde de opplysningene som er oppført i 

tillegg C i vedlegget, med sikte på gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet. 

2.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal bygge på eksisterende nasjonale planer og, dersom en slik foreligger, 

statusoversikten nevnt i artikkel 7, eller enhver annen relevant og pålitelig informasjonskilde. 

Medlemsstatene bestemmer de nasjonale planenes virkeområde og gjennomføringstempo. 

3.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst ti år og skal ajourføres jevnlig, minst hvert femte år. 

4.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal inneholde en strategi, herunder en prioriteringsregel som fastsetter kriteriene og 

prioriteringene for stasjoner og enheter med rullende materiell som skal fornyes eller oppgraderes. Denne strategien skal 

utformes i samarbeid med infrastrukturforvalter(e), stasjonsforvalter(e), jernbaneforetak og ved behov andre lokale myndigheter 

(herunder lokale transportmyndigheter). Representative brukersammenslutninger, herunder for personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne, skal rådspørres.  
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5.  I hver medlemsstat skal prioriteringsregelen nevnt i nr. 4 erstatte den regelen angitt i tillegg B til vedlegget som får 

anvendelse fram til den nasjonale gjennomføringsplanen i den enkelte medlemsstat er vedtatt. 

6.  Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen senest 1. januar 2017. Kommisjonen 

skal offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene og eventuelle senere endringer meldt i samsvar med nr. 9 på sitt 

nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom komiteen nedsatt ved direktiv 2008/57/EF. 

7.  Innen seks måneder etter at meldingsprosessen er ferdig, skal Kommisjonen utarbeide en sammenlignende oversikt over 

strategiene i de nasjonale gjennomføringsplanene. På grunnlag av denne oversikten, og i samarbeid med det rådgivende organet 

nevnt i artikkel 9, skal den identifisere felles prioriteringer og kriterier for å fremme gjennomføringen av TSI-en. Disse 

prioriteringene skal innarbeides i kapittel 7 i vedlegget under revisjonsprosessen i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. 

8.  Medlemsstatene skal revidere sine gjennomføringsplaner i samsvar med prioriteringene nevnt i nr. 7 innen tolv måneder 

etter at den reviderte TSI-en er vedtatt. 

9.  Medlemsstatene skal melde de reviderte nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 8 og eventuelle andre ajourføringer 

av de nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 3 til Kommisjonen senest fire uker etter at de er godkjent. 

Artikkel 9 

Rådgivende organ 

1.  Kommisjonen skal opprette et rådgivende organ som skal bistå Kommisjonen med nøye overvåking av gjennomføringen 

av TSI-en. Det rådgivende organet skal ledes av Kommisjonen. 

2.  Det rådgivende organet skal opprettes senest 1. februar 2015, og skal bestå av 

a)  de medlemsstatene som ønsker å delta, 

b)  representative organer fra jernbanesektoren, 

c)  representative brukerorganisasjoner, 

d)  Det europeiske jernbanebyrå. 

3.  Det rådgivende organets oppgaver omfatter 

a)  overvåking av utarbeidelsen av minstekrav til datastrukturen for statusoversikten, 

b)  støtte til medlemsstatene i arbeidet med å ferdigstille deres statusoversikter og gjennomføringsplaner, 

c)  bistand til Kommisjonen med overvåking av gjennomføringen av TSI-en, 

d)  forenkling av utvekslingen av beste praksis, 

e)  bistand til Kommisjonen med å finne fram til felles prioriteringer og kriterier for gjennomføringen av TSI-en som nevnt i 

artikkel 8, 

f)  dersom det er relevant, anbefalinger til Kommisjonen, særlig for å styrke gjennomføringen av TSI-en. 

4.  Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om virksomheten til det rådgivende organet gjennom komiteen nedsatt ved 

direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 10 

Sluttbestemmelser 

Fullstendig overholdelse av TSI-en er obligatorisk for prosjekter som mottar økonomisk støtte fra Unionen for fornyelse eller 

oppgradering av eksisterende rullende materiell eller deler av dette, eller for fornyelse eller oppgradering av eksisterende 

infrastruktur, særlig en stasjon eller deler av denne og plattformer eller deler av disse. 
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Artikkel 11 

Oppheving 

Vedtak 2008/164/EF oppheves fra 1. januar 2015. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a)  delsystemer som er godkjent i samsvar med vedtaket, 

b)  prosjekter for nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for kunngjøring av denne forordning er langt 

framskredne eller omfattes av en avtale som er under gjennomføring, 

c)  prosjekter for nytt rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som nevnt i nr. 7.1.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis tillatelse til ibruktaking i samsvar med TSI-en 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

 Formålet med denne TSI-en er å øke tilgjengeligheten til jernbanetransport for personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne. 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Det tekniske virkeområdet for denne TSI-en er definert i artikkel 2 nr. 1 i forordningen. 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er definert i artikkel 2 nr. 2 i forordningen. 

2.  VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMER OG DEFINISJONER 

2.1. Virkeområde for delsystemene 

2.1.1. Virkeområde knyttet til delsystemet «Infrastruktur» 

Denne TSI-en gjelder bare for de offentlige områdene av stasjonene som er særlig beregnet på passasjertransport, 

og som kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren. Dette omfatter tilgang 

til opplysninger, kjøp og eventuelt validering av billetter og mulighet til å vente på toget. 

2.1.2. Virkeområde knyttet til delsystemet «Rullende materiell» 

Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under for TSI-en «Lokomotiver og 

passasjervogner», og som er beregnet på persontransport. 

2.1.3. Virkeområde knyttet til delsystemet «Drift» 

Denne TSI-en får anvendelse på framgangsmåter som gjør det mulig med enhetlig drift av delsystemene 

«Infrastruktur» og «Rullende materiell» når passasjerene er personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2.1.4. Virkeområde knyttet til delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Denne TSI-en får anvendelse på visuelle og hørbare informasjonssystemer på stasjoner og i rullende materiell. 

2.2. Definisjon av «person med nedsatt funksjonsevne» og «person med nedsatt bevegelsesevne» 

 Med «person med nedsatt funksjonsevne» og «person med nedsatt bevegelsesevne» menes enhver person som har 

en permanent eller midlertidig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonshemning som i samhandling 

med forskjellige barrierer kan være til hinder for at vedkommende fullt ut og effektivt kan benytte transportmidler 

på like fot med andre passasjerer, eller en person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er nedsatt på 

grunn av alder. 

Transport av store gjenstander (f.eks. sykler og stor bagasje) omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 

2.3. Andre definisjoner 

Definisjoner som gjelder rullende materiell: Se nr. 2.2 i TSI-en «Lokomotiver og passasjervogner». 

Hinderfrie atkomstveier 

En hinderfri atkomstvei er en forbindelse mellom to eller flere offentlige områder som er særlig beregnet på 

passasjerer som definert i nr. 2.1.1. Alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne skal kunne bevege 

seg fritt på den. For å oppnå dette kan atkomstveien deles slik at den bedre oppfyller behovene til alle personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. Kombinasjonen av alle deler av den hinderfrie atkomstveien utgjør 

den atkomstveien som er tilgjengelig for alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 
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Trinnfrie atkomstveier 

En trinnfri atkomstvei er en del av en hinderfri atkomstvei som oppfyller behovene til personer med nedsatt 

bevegelsesevne. Nivåforskjeller unngås, men dersom dette ikke kan unngås, benyttes ramper eller heiser. 

«Taktile skilt» og «taktile betjeningspaneler» 

«Taktile skilt» og «taktile betjeningspaneler» er skilt eller betjeningsinnretninger som omfatter hevede 

piktogrammer, hevede tegn eller punktskrift. 

Stasjonsforvalter 

Stasjonsforvalteren er en forvaltningsenhet i en medlemsstat som har ansvaret for forvaltningen av en 

jernbanestasjon, og som kan være infrastrukturforvalteren. 

Sikkerhetsopplysninger 

Sikkerhetsopplysninger er opplysninger som skal gis til passasjerene, slik at de på forhånd vet hvordan de skal 

opptre i en nødssituasjon. 

Sikkerhetsinstrukser 

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

de skal gjøre. 

Påstigning uten nivåforskjell 

Påstigning uten nivåforskjell er atkomst fra en plattform til døråpningen på rullende materiell der det kan 

påvises at 

— avstanden mellom terskelen i den aktuelle døråpningen (eller den utslåtte overgangsplaten i døråpningen) og 

plattformen er høyst 75 mm målt horisontalt og 50 mm målt vertikalt, og 

— det inne i det rullende materiellet ikke er noe trinn mellom dørterskelen og forgangen. 

3.  GRUNNLEGGENDE KRAV 

 Av tabellene nedenfor framgår det hvilke grunnleggende krav, som angitt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, 

som oppfylles av spesifikasjonene angitt i avsnitt 4 i denne TSI-en. 

De grunnleggende kravene som ikke er oppført i tabellen, er ikke relevante innenfor denne TSI-ens virkeområde. 

Tabell 1 

Grunnleggende krav til delsystemet «Infrastruktur» 

Infrastruktur Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
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(1

) 

Parkeringsmuligheter for personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.1.1      2.1.2 

Hinderfrie atkomstveier 4.2.1.2 2.1.1     2.1.2 

Dører og innganger 4.2.1.3 1.1.1 

2.1.1 

    2.1.2 
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Infrastruktur Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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et
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et
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Gulvflater 4.2.1.4 2.1.1     2.1.2 

Markering av gjennomsiktige hindre 4.2.1.5 2.1.1     2.1.2 

Toaletter og stellebord for spedbarn 4.2.1.6 1.1.5 

2.1.1 

    2.1.2 

Møbler og frittstående innretninger 4.2.1.7 2.1.1     2.1.2 

Billettsalg, informasjonsskranker og 

kundeservicesteder 

4.2.1.8 2.1.1 2.7.3   2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Belysning 4.2.1.9 2.1.1     2.1.2 

Visuell informasjon: skilting, piktogrammer, 

trykt og dynamisk informasjon 

4.2.1.10     2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Muntlig informasjon 4.2.1.11 2.1.1 2.7.3   2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Plattformbredde og plattformkant 4.2.1.12 2.1.1     2.1.2 

Plattformende 4.2.1.13 2.1.1     2.1.2 

Ombordstigningshjelpemidler på plattformer 4.2.1.14 1.1.1     2.1.2 

Planovergang på stasjoner 4.2.1.15 2.1.1     2.1.2 

(1) Grunnleggende krav fra kommisjonsdirektiv 2013/9/EU av 11. mars 2013 om endring av vedlegg III til direktiv 2008/57/EF (EUT L 68 av 

12.3.2013, s. 55). 

Tabell 2 

Grunnleggende krav til delsystemet «Rullende materiell» 

Rullende materiell Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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Seter 4.2.2.1   1.3.1   2.4.5 

Rullestolplasser 4.2.2.2 2.4.1     2.4.5 
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Rullende materiell Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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Dører 4.2.2.3 1.1.1 

1.1.5 

2.4.1 

1.2    2.4.5 

Belysning 4.2.2.4 2.4.1     2.4.5 

Toaletter 4.2.2.5 2.4.1     2.4.5 

Frie passasjer 4.2.2.6   1.3.1   2.4.5 

Kundeinformasjon 4.2.2.7 2.4.1 2.7.3   2.7.1 2.4.5 

2.7.5 

Høydeforskjeller 4.2.2.8 1.1.5     2.4.5 

Håndlister 4.2.2.9 1.1.5     2.4.5 

Soveplasser som er tilgjengelige med 

rullestol 

4.2.2.10 2.4.1     2.4.5 

Plassering av trinn for på- og avstigning 4.2.2.11 1.1.1 2.4.2   1.5 

2.4.3 

2.4.5 

Ombordstigningshjelpemidler 4.2.2.12 1.1.1    1.5 

2.4.3 

2.4.5 

4.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

1)  Unionens jernbanesystem, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som delsystemene inngår i, er et 

integrert system der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 

spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet det inngår i, samt med hensyn 

til drifts- og vedlikeholdsreglene. 

2)  Delsystemenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner og deres grensesnitt, beskrevet i nr. 4.2 

og 2, pålegger ikke bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, med mindre dette er strengt 

nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i Unionens jernbanenett. Nyskapende løsninger for samtrafikkevnen 

kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å gi mulighet til teknologisk 

nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles etter den framgangsmåten som er 

beskrevet i forordningens artikkel 6. 

3)  Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, angis de grunnleggende parametrene knyttet til 

tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne for delsystemene «Infrastruktur» og 

«Rullende materiell» i nr. 4.2 i denne TSI-en. Driftskravene og ansvarsområdene er beskrevet i TSI-en for 

drift og trafikkstyring og i nr. 4.4 i denne TSI-en.  
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4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

4.2.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

1)  På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne inndelt som følger: 

— Parkeringsmuligheter for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

— Hinderfrie atkomstveier 

— Dører og innganger 

— Gulvflater 

— Markering av gjennomsiktige hindre 

— Toaletter og stellebord for spedbarn 

— Møbler og frittstående innretninger 

— Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder 

— Belysning 

— Visuell informasjon: skilting, piktogrammer, trykt og dynamisk informasjon 

— Muntlig informasjon 

— Plattformbredde og plattformkanter 

— Plattformende 

— Ombordstigningshjelpemidler som oppbevares på plattformer 

— Planoverganger 

2)  De grunnleggende parametrene som er angitt i nr. 4.2.1.1–4.2.1.15, får anvendelse på virkeområdet for 

delsystemet «Infrastruktur» som definert i nr. 2.1.1; de kan deles inn i to hovedkategorier: 

— De som det må angis tekniske opplysninger for, for eksempel parametrene som gjelder plattformene og 

hvordan man skal komme til plattformene. I dette tilfellet er de grunnleggende parametrene beskrevet 

spesifikt, og de tekniske opplysningene som skal følges for å oppfylle kravene, er angitt i detalj. 

— De som det ikke er nødvendig å angi tekniske opplysninger for, for eksempel verdier for ramper eller 

egenskaper for parkeringsplasser. I dette tilfellet er den grunnleggende parameteren definert som et 

funksjonskrav som kan oppfylles ved å anvende flere tekniske løsninger. 

 I tabell 3 nedenfor angis kategorien for hver av de grunnleggende parametrene. 

Tabell 3 

Kategorier av grunnleggende parametrer 

Grunnleggende parameter Tekniske opplysninger angitt Bare funksjonskrav 

Parkeringsmuligheter for personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

 Hele nr. 4.2.1.1 

Hinderfrie atkomstveier Atkomstveienes beliggenhet 

Bredde på den hinderfrie atkomstveien 

Terskel 

Doble håndlister 

Type heis 

Høyde for skilt med punktskrift 

Detaljerte egenskaper 

 4.2.1.3 punkt 2): Dørbredde 

4.2.1.3 punkt 4): Høyde på døråpner 

4.2.1.3 punkt 1) 

4.2.1.3 punkt 3) 
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Grunnleggende parameter Tekniske opplysninger angitt Bare funksjonskrav 

Gulvflater  Hele nr. 4.2.1.4 

  Hele nr. 4.2.1.5 

Toaletter og stellebord for spedbarn  Hele nr. 4.2.1.6 

Møbler og frittstående innretninger  Hele nr. 4.2.1.7 

Billettsalg, informasjonsskranker og 

kundeservicesteder 

4.2.1.8 punkt 5): Passasje for 

billettkontrollmaskiner 

4.2.1.8 punkt 1)–4) 

4.2.1.8 punkt 6) 

Belysning 4.2.1.9 punkt 3): Belysning på 

plattformer 

4.2.1.9 punkt 1), 4.2.1.9 punkt 2), 4.2.1.9 

punkt 4): Belysning på andre steder 

Visuell informasjon: skilting, piktogram-

mer, trykt og dynamisk informasjon 

Detaljnivå på opplysningene som skal gis 

Plassering av informasjonen 

Detaljerte egenskaper for visuell informa-

sjon 

Muntlig informasjon Hele nr. 4.2.1.11  

Plattformbredde og plattformkant Hele nr. 4.2.1.12  

Plattformende Hele nr. 4.2.1.13  

Ombordstigningshjelpemidler som 

oppbevares på plattformer 

Hele nr. 4.2.1.14  

Planovergang for passasjerer på stasjoner Hele nr. 4.2.1.15  

4.2.1.1. Parker ingsmul igheter  fo r  personer  med nedsat t  funksjons -  el ler  bevegelsesevne  

1)  Dersom en stasjon disponerer et eget parkeringsområde, skal det så nær en tilgjengelig inngang som mulig 

innenfor parkeringsområdet være et tilstrekkelig antall tilpassede parkeringsplasser som er forbeholdt 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som har rett til å benytte slike parkeringsplasser. 

4.2.1.2. Hinderfr ie  a tkomstveier  

1)  Følgende offentlige områder av infrastrukturen skal, dersom de finnes, forbindes med hinderfrie atkomstveier: 

— Stoppesteder for andre transportsystemer det er forbindelse til innenfor stasjonsområdet (f.eks. taxi, buss, 

sporvei, tunnelbane, ferge osv.). 

— Parkeringsområder. 

— Tilgjengelige innganger og utganger. 

— Informasjonsskranker. 

— Visuelle og hørbare informasjonssystemer. 

— Billettutsalgssteder. 

— Kundeservice. 

— Venteområder. 

— Toaletter. 

— Plattformer. 
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2)  Lengden på de hinderfrie atkomstveiene skal være så kort som praktisk mulig. 

3)  Overflatene på gulv og terreng på hinderfrie atkomstveier skal være lavtreflekterende. 

4.2.1.2.1.  Horisontal forflytning 

1)  Alle hinderfrie atkomstveier, gangbroer og underganger skal ha en fri bredde på minst 160 cm unntatt på 

områder angitt i nr. 4.2.1.3 punkt 2) (dører), 4.2.1.12 punkt 3) (plattformer) og 4.2.1.15 punkt 2) 

(planoverganger). 

2)  Dersom det finnes terskler på en horisontal atkomstvei, skal de stå i kontrast til det omliggende gulvet og ikke 

være høyere enn 2,5 cm. 

4.2.1.2.2.  Vertikal forflytning 

1)  Dersom det er høydeforskjeller på en hinderfri atkomstvei, skal det for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne finnes en trinnfri vei som utgjør et alternativ til trapper. 

2)  Trapper på hinderfrie atkomstveier skal ha en bredde på minst 160 cm, målt mellom håndlistene. Som et 

minstekrav skal første og siste trinn merkes med et kontrastbånd, og det skal monteres taktile 

varselindikatorer på overflaten foran første trinn nedover. 

3)  Dersom heis ikke er installert, skal det monteres ramper for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne som ikke kan bruke trapper. De skal ha moderat helling. Bratt helling er tillatt bare på ramper 

over korte strekninger. 

4)  Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. 

5)  Det skal installeres heiser dersom det ikke finnes ramper, og de skal minst være av type 2 i samsvar med 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 1. Heiser av type 1 er tillatt bare når stasjoner fornyes eller 

oppgraderes. 

6)  Rulletrapper og rullefortau skal være konstruert i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 2. 

7)  Planoverganger kan utgjøre en del av en hinderfri atkomstvei dersom de oppfyller kravene i nr. 4.2.1.15. 

4.2.1.2.3.  Merking av atkomstveier 

1)  Hinderfrie atkomstveier skal være klart merket med visuell informasjon som nærmere beskrevet i nr. 4.2.1.10. 

2)  For synshemmede personer skal opplysninger om den hinderfrie atkomstveien minst gis med taktile 

indikatorer på gangarealer som står i kontrast til bakgrunnen. Dette nummer får ikke anvendelse på hinderfrie 

atkomstveier til og fra parkeringsområder. 

3)  Tekniske løsninger som benytter fjernbetjente lydinnretninger eller telefonapplikasjoner, kan benyttes i tillegg 

eller som alternativ. Dersom de er ment å brukes som alternativ, skal de behandles som nyskapende løsninger. 

4)  Dersom det finnes håndlister eller vegger innenfor rekkevidde langs den hinderfrie atkomstveien til 

plattformen, skal de ha kortfattet informasjon (f.eks. spornummer eller retningsanvisning) i punktskrift eller i 

prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlisten eller på veggen i en høyde på mellom 145 og 

165 cm. 

4.2.1.3. Dører  og innganger  

1)  Dette nummer får anvendelse på alle dører og innganger på hinderfrie atkomstveier, unntatt dører som gir 

tilgang til toaletter som ikke er særlig beregnet på personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2)  Dører skal ha en fri anvendbar bredde på minst 90 cm, og skal kunne betjenes av personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. 

3)  Manuelt betjente, halvautomatiske eller automatiske dører kan brukes. 

4)  Døråpnere skal befinne seg i en høyde på mellom 80 cm og 110 cm.  
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4.2.1.4. Gulvfla ter  

1)  Alle gulvbelegg, bakkeoverflater og overflater på trappetrinn skal være sklisikre. 

2)  Inne i stasjonsbygningene skal ingen ujevnheter være høyere enn 0,5 cm noe sted på gulvets gangarealer, 

unntatt for terskler, avløpskanaler og taktile indikatorer på gangarealer, 

4.2.1.5. Marker ing av gjennomsikt ige  h indre  

1)  Gjennomsiktige hindre på eller langs atkomstveiene som brukes av passasjerer, bestående av glassdører eller 

gjennomsiktige vegger, skal være merket. Slik merking skal markere de gjennomsiktige hindrene. Dette 

kreves ikke dersom passasjerene er beskyttet mot sammenstøt på andre måter, for eksempel ved hjelp av 

håndlister eller sammenhengende benker. 

4.2.1.6. Toalet ter  og s te l lebord  for spedbarn  

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

rullestolbrukere. 

2)  Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal det finnes stellebord for spedbarn som er tilgjengelige for 

både menn og kvinner. 

4.2.1.7. Møbler  og fr i t t s tående innretn inger  

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

2)  Innenfor stasjonsområdet skal møbler og frittstående innretninger (herunder utkragede og hengende 

gjenstander) plasseres slik at de ikke står i veien for blinde eller synshemmede, eller de skal kunne oppdages 

av en person som bruker en lang stokk. 

3)  Alle plattformer der passasjerene har lov til å vente på tog, og alle venteområder skal ha minst ett område 

utstyrt med sitteplasser og en rullestolplass. 

4)  Dersom dette området er værbeskyttet, skal det være tilgjengelig for rullestolbrukere. 

4.2.1.8. Bi l le t t sa lg,  in formasjonsskranker  og kundeservices teder  

1)  Dersom betjente billettluker, informasjonsskranker og kundeservicesteder er satt opp langs den hinderfrie 

atkomstveien, skal minst én skranke være tilgjengelig for rullestolbrukere og for kortvokste personer, og 

minst én skranke skal være utstyrt med et induksjonssløyfesystem for hørselshemmede. 

2)  Dersom det er en glassvegg mellom passasjeren og personen i billettluken, skal denne kunne fjernes, eller 

dersom den ikke kan fjernes, skal det være installert et kommunikasjonssystem. Alle slike glassvegger skal 

bestå av klart glass. 

3)  Dersom personen i billettluken bruker et elektronisk system som viser prisopplysninger, skal samme type 

system gjøre det mulig for kunden å se billettprisen. 

4)  Dersom det er satt opp billettautomater langs en hinderfri gangvei på en stasjon, skal minst én av automatene 

ha et grensesnitt som kan nås av rullestolbrukere og kortvokste personer. 

5)  Dersom det er installert billettkontrollmaskiner, skal minst én av maskinene ha en fri passasje med en bredde 

på minst 90 cm, og den skal kunne passeres av en person med rullestol med en lengde på inntil 1 250 mm. 

Ved oppgradering eller fornyelse er det tillatt med en minstebredde på 80 cm. 

6)  Dersom det brukes telleapparater, skal en atkomstmulighet uten telleapparat være tilgjengelig for personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i hele driftstiden. 

4.2.1.9. Belysn ing 

1)  Belysningsnivået på stasjonens uteområder skal være tilstrekkelig til at det blir lettere å finne veien, og til å 

markere høydeforskjeller, dører og innganger. 

2)  Belysningsnivået langs hinderfrie atkomstveier skal være tilpasset ut fra passasjerenes behov for å se. Det 

skal tas særlig hensyn til høydeforskjeller, billettkontorer og billettautomater, informasjonsskranker og 

informasjonsskjermer.  
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3)  Plattformene skal være opplyst i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 3 og indeks 4. 

4)  Nødbelysning skal gi tilstrekkelig sikt for evakuering og for å finne fram til brannslokkings- og sikkerhetsutstyr. 

4.2.1.10. Visuel l  in formasjon :  ski l t ing,  piktogrammer ,  t rykt  og dynamisk in formasjon  

1)  Følgende opplysninger skal gis: 

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser. 

— Varselskilt, forbudsskilt og påbudsskilt. 

— Opplysninger om togavganger. 

— Identifikasjon av stasjonens ulike ressurser og tjenester, dersom slike finnes, og hvordan man finner 

disse. 

2)  Skrifttyper, symboler og piktogrammer som brukes til visuell informasjon, skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

3)  Det skal være skilt på alle steder der passasjerene er nødt til å gjøre et veivalg, og de skal finnes med 

bestemte mellomrom langs atkomstveien. Skilt, symboler og piktogrammer skal benyttes på en ensartet måte 

langs hele atkomstveien. 

4)  Opplysningene om togavganger (herunder bestemmelsessted, stoppesteder underveis, spornummer og 

tidspunkt) skal være tilgjengelig i en høyde på høyst 160 cm minst ett sted på stasjonen. Dette kravet gjelder 

uavhengig av om det dreier seg om trykt eller dynamisk informasjon. 

5)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

6)  Alle sikkerhetsskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt skal inneholde piktogrammer. 

7)  Taktile opplysningsskilt skal finnes 

— på toaletter, til orientering om funksjon og tilkalling av hjelp dersom det er aktuelt, 

— i heiser i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 1. 

8)  Klokkeslett som vises med tall, skal vises i 24-timersformat. 

9)  Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer skal være utstyrt med symbolet for rullestol i 

samsvar med tillegg N: 

— Retningsangivelse til særskilte atkomstveier for rullestoler. 

— Angivelse av hvor toaletter og andre tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for rullestoler, er 

plassert. 

— Dersom det på plattformen finnes opplysninger om vognoppstilling, angivelse av ombordstigningsstedet 

for rullestolbrukere. 

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

10)  På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som beskrevet i tillegg N. 

11)  Dersom toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede armstøtter, skal det finnes et grafisk 

symbol som viser armstøtten i både hevet og senket stilling. 

12)  Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer være 

plassert ved siden av hverandre på samme sted. 

13)  Skjermer skal oppfylle kravene i nr. 5.3.1.1. I dette nummer skal det med ordet «skjerm» forstås enhver 

innretning for dynamisk informasjon. 

4.2.1.11. Munt l ig  in formasjon  

1)  Den muntlige informasjonen skal ha et STI-PA-nivå på minst 0,45, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 5. 

4.2.1.12. P la t t fo rmbredde og pla t t fo rm kant  

1)  En plattforms fareområde starter ved plattformkanten på den siden som vender ut mot skinnene, og defineres 

som det området der passasjerene ikke har lov til å befinne seg når togene passerer eller ankommer. 

2)  Plattformbredden kan variere langs hele plattformens lengde. 
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3)  Plattformens bredde uten hindre skal minst være fareområdets bredde pluss bredden til to frie passasjer på 

hver side, hver på 80 cm (til sammen 160 cm). Denne bredden kan reduseres gradvis til 90 cm ved enden av 

plattformene. 

4)  Det er tillatt med hindre innenfor denne frie passasjen på 160 cm. Utstyr som kreves til signalsystemet, samt 

sikkerhetsutstyr skal ikke anses som hindre i dette nummer. Den minste tillatte avstanden fra hindre til 

fareområdet skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 4 

Minste tillatte avstand fra hindre til fareområdet 

Lengde på hindre (målt parallelt med plattformkanten) Minste tillatte avstand til fareområdet 

< 1 m (merknad 1) — lite hinder 80 cm 

1 m til < 10 m — stort hinder 120 cm 

Merknad 1: Dersom avstanden mellom to små hindre er mindre enn 2,4 m målt parallelt med plattformkanten, skal de 

anses som ett stort hinder. 

Merknad 2: Innenfor denne minsteavstanden fra et stort hinder til fareområdet er det tillatt å ha flere små hindre så lenge 

kravene som gjelder for små hindre (minsteavstand til fareområde og minsteavstand til neste lille hinder), er oppfylt. 

5)  Dersom det om bord på togene eller på plattformen finnes hjelpeinnretninger som gjør at rullestolbrukere kan 

stige på eller av togene, skal det på det stedet der det er sannsynlig at slike innretninger vil bli benyttet, være 

en fri avstand (ingen hindre) på 150 cm fra kanten av innretningen mot på- eller avstigningsstedet for rullestol 

på plattformen. På en ny stasjon skal dette kravet oppfylles for alle tog som ifølge planen skal stoppe ved 

plattformen. 

6)  Grensen for fareområdet lengst bort fra plattformkanten som vender ut mot skinnene, skal ha visuell merking 

og taktile indikatorer på gangarealer. 

7)  Den visuelle merkingen skal være en sklisikker varsellinje med en bredde på minst 10 cm som står i kontrast 

til bakgrunnen. 

8)  Taktile indikatorer på gangarealer kan være en av to typer: 

— Et varselsmønster som angir en fare ved grensen til fareområdet. 

— Et ledemønster som angir en gangvei på den sikre siden av plattformen. 

9)  Materialet på den plattformkanten som vender ut mot skinnene, skal stå i kontrast til den mørke åpningen. 

4.2.1.13. P la t t fo rmende  

1)  Plattformenden skal enten være utstyrt med en barriere som sperrer for offentlig adgang, eller ha visuell 

merking og taktile indikatorer på gangarealer med et varselsmønster som angir fare. 

4.2.1.14. Ombordst ign ingsh je lpemidler  som oppbevares  på  p la t t fo rmer  

1)  Dersom en plattformrampe benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 5.3.1.2. 

2)  Dersom en plattformheis benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 5.3.1.3. 

3)  Det skal sørges for at ombordstigningshjelpemidlene oppbevares sikkert, slik at de, herunder bærbare ramper, 

ikke utgjør noe hinder eller noen fare for passasjerene under oppbevaring på plattformen. 

4.2.1.15. P lanovergang t i l  p la t t fo rmer  for  passas jerer  

1)  Planoverganger på stasjoner tillates brukt som en del av en trinnfri eller hinderfri atkomstvei i samsvar med 

nasjonale regler. 

2)  Dersom planoverganger brukes som deler av trinnfrie atkomstveier i tillegg til andre atkomstveier, skal de 

— ha en minstebredde på 120 cm (mindre enn 10 m lange) eller 160 cm (minst 10 m lange), 

— ha moderate hellinger; bratt helling er tillatt bare på ramper på korte avstander, 
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— være konstruert slik at det minste hjulet på en rullestol, som definert i tillegg M, ikke kan bli sittende fast 

mellom overflaten av planovergangen og skinnen. 

— Dersom adgangen til planoverganger er sikret med slusesystem for å hindre at folk krysser sporet 

utilsiktet eller ukontrollert, kan bredden på gangveien i rett linje og i slusesystemet være under 120 cm, 

men ikke under 90 cm; der skal være tilstrekkelig manøvreringsrom for en rullestolbruker. 

3)  Dersom planoverganger brukes som deler av hinderfrie atkomstveier og utgjør den eneste løsningen for alle 

passasjerer, skal de 

— overholde alle spesifikasjoner ovenfor, 

— ha visuell og taktil merking som identifiserer begynnelsen og slutten på planovergangens gangflate, 

— være under tilsyn, eller de skal på grunnlag av nasjonale regler være utstyrt slik at blinde eller synshemmede 

kan krysse sporet uten fare, og/eller planovergangen skal være betjent, slik at synshemmede kan krysse 

sporet uten fare. 

4)  Dersom noen av ovennevnte krav ikke kan oppfylles, skal ikke planovergangen anses som en del av en 

trinnfri eller hinderfri atkomstvei. 

4.2.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

1)  På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne inndelt som følger: 

— Seter 

— Rullestolplasser 

— Dører 

— Belysning 

— Toaletter 

— Frie passasjer 

— Kundeinformasjon 

— Høydeforskjeller 

— Håndlister 

— Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol 

— Plassering av trinn for på- og avstigning 

4.2.2.1. Seter  

4.2.2.1.1.  Generelt 

1)  Håndtak eller vertikale håndlister eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen i midtgangen, 

skal monteres på alle seter som vender ut mot midtgangen, med mindre setet når det er i oppslått stilling, har 

en avstand på høyst 200 mm til 

— seteryggen til et annet sete som vender motsatt vei, og som har et håndtak eller en vertikal håndlist eller 

andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, 

— en håndlist eller en skillevegg. 

2)  Håndtak eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, skal være plassert i en høyde på mellom 

800 mm og 1 200 mm over gulvet, målt fra midt på den anvendbare delen av håndtaket, skal ikke stikke fram 

i den frie passasjen og skal stå i kontrast til setet. 

3)  I sitteområder med faste seter i lengderetningen skal håndlister brukes til å holde balansen. Avstanden mellom 

disse håndlistene skal være høyst 2 000 mm, og de skal være plassert i en høyde på mellom 800 mm og 1 200 

mm over gulvet og stå i kontrast til kjøretøyets innredning. 

4)  Håndtakene eller de andre innretningene skal ikke ha skarpe kanter.  
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4.2.2.1.2.  Prioriterte seter 

4.2.2.1.2.1.  Generelt 

1)  Minst 10 prosent av setene i faste togsett eller enkeltkjøretøyer, samt innenfor hver klasse, skal forbeholdes 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som prioriterte seter. 

2)  De prioriterte setene og de kjøretøyene som har slike seter, skal identifiseres ved hjelp av skilt som 

overholder tillegg N. Det skal framgå at andre passasjerer skal overlate slike seter til personer som har rett til 

å bruke dem, når det er nødvendig. 

3)  De prioriterte setene skal befinne seg i passasjerrommet og i kort avstand til utvendige dører. I toetasjes 

kjøretøyer eller togsett kan det finnes prioriterte seter i begge etasjer. 

4)  Utstyr montert på prioriterte seter skal minst være på samme nivå som det som er montert på alminnelige 

seter av samme type. 

5)  Dersom seter av en bestemt type er utstyrt med armlener, skal prioriterte seter av samme type være utstyrt 

med bevegelige armlener. Dette omfatter ikke armlener plassert langs vognkassens side eller langs en 

skillevegg i kupeer. Det bevegelige armlenet skal kunne settes i en stilling parallelt med seteryggen for å 

sikre fri atkomst til setet eller til andre prioriterte seter i umiddelbar nærhet. 

6)  Prioriterte seter skal ikke være klappseter. 

7)  Hvert av de prioriterte setene og det rommet som er tilgjengelig for brukeren, skal være i samsvar med figur 

H1–H4 i tillegg H. 

8)  Den anvendbare sitteflaten på det prioriterte setet skal ha en bredde på minst 450 mm (se figur H1). 

9)  Den øverste delen av seteputen på hvert av de prioriterte setene skal være mellom 430 og 500 mm over 

gulvet regnet fra setets fremre kant. 

10)  Den frie høyden over hvert sete skal være minst 1 680 mm fra gulvet, unntatt i toetasjes tog der det er 

montert bagasjehyller over setene. I slike tilfeller tillates en redusert fri høyde på 1 520 mm for prioriterte 

seter som befinner seg under bagasjehyllene, forutsatt at minst 50 % av de prioriterte setene har en fri høyde 

på 1 680 mm. 

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

4.2.2.1.2.2.  Seter som vender samme vei 

1)  Dersom de prioriterte setene vender samme vei, skal frirommet foran hvert sete være i samsvar med målene i 

figur H2. 

2)  Avstanden mellom seteryggens forside og vertikalplanet gjennom den bakerste delen av setet foran skal være 

minst 680 mm, idet det bemerkes at avstanden mellom setene skal måles fra midten av setet, 70 mm over det 

punktet der seteputen møter ryggstøtten. 

3)  Det skal også være et åpent rom mellom seteputens fremre kant og det samme vertikalplanet for setet foran på 

minst 230 mm. 

4.2.2.1.2.3.  Seter som vender mot hverandre 

1)  Dersom de prioriterte setene vender mot hverandre, skal avstanden mellom seteputenes fremre kanter være 

minst 600 mm (se figur H3). Denne avstanden skal opprettholdes selv om ett av setene som vender mot 

hverandre, ikke er et prioritert sete. 

2)  Dersom prioriterte seter som vender mot hverandre, er utstyrt med et bord, skal den frie horisontale avstanden 

mellom seteputens fremre kant og den nærmeste bordkanten være minst 230 mm (se figur H4). Dersom et av 

setene som er vendt mot hverandre, ikke er et prioritert sete, kan setets avstand til bordet reduseres, forutsatt 

at avstanden mellom seteputenes fremre kanter fortsatt er 600 mm. Ved vurdering av om kravene i dette 

nummer er oppfylt, kan det ses bort fra bord som er montert på sideveggen og ikke rekker lenger ut enn til 

midtlinjen til setet på vindusplassen. 
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4.2.2.2. Rul les to lplasser  

1)  Avhengig av enhetens lengde, ikke medregnet lokomotivet eller banemotorenheten, skal enheten ha minst 

det antall tilgjengelige rullestolplasser som er angitt i følgende tabell: 

Tabell 5 

Minste antall rullestolplasser ut fra enhetens lengde 

Enhetens lengde Antall rullestolplasser per enhet 

Under 30 m 1 rullestolplass 

30–205 meter 2 rullestolplasser 

Over 205–300 meter 3 rullestolplasser 

Over 300 meter 4 rullestolplasser 

2)  For å sikre stabilitet skal rullestolplassen utformes slik at rullestolen kan plasseres med eller mot 

kjøreretningen. 

3)  Over hele rullstolplassens lengde skal bredden være 700 mm fra gulvnivå til en minstehøyde på 1450 mm, 

med ytterligere 50 mm bredde for å gi frirom for hender på hver side som er vendt mot hindre som vil 

begrense frirommet for hendene til rullestolbrukerne (f.eks. vegg eller struktur) fra en høyde på 400 mm–

800 mm over gulvnivå (dersom en side av rullestolen er vendt mot gangen, er det ikke krav om ytterligere 

50 mm bredde for den siden av rullestolen, siden det allerede er fritt rom). 

4)  Den minste avstanden i planet i lengderetningen mellom rullestolplassens bakside og neste overflate skal 

være i samsvar med tillegg I figur I1–I3. 

5)  Det skal ikke være noe hinder i det tildelte rommet mellom kjøretøyets gulv og tak, med unntak av en 

bagasjehylle under taket, en horisontal håndlist i samsvar med kravene i nr. 4.2.2.9 festet til kjøretøyets vegg 

eller tak, eller et bord. 

6)  Baksiden av rullestolplassen skal utgjøres av en støtte eller en annen passende innretning som er minst 

700 mm bred. Høyden på støtten eller innretningen skal kunne hindre at en rullestol som er plassert med 

ryggen mot støtten eller innretningen, tipper bakover. 

7)  Klappseter kan monteres på rullestolplassen, men de skal i oppslått stilling ikke ha innvirkning på 

dimensjonskravene som stilles til rullestolplassen. 

8)  Det er ikke tillatt å montere noe fast utstyr som kroker for sykler eller skistativ på rullestolplassen eller 

direkte foran den. 

9)  Minst ett sete ved siden av eller med fronten vendt mot hver av rullestolplassene, skal være tilgjengelig for 

en ledsager som reiser sammen med rullestolbrukeren. Dette setet skal være like komfortabelt som de andre 

passasjersetene, og kan også være plassert på motsatt side av midtgangen. 

10)  På tog med en konstruksjonshastighet som er høyere enn 250 km/t, unntatt toetasjes tog, skal det være mulig 

for en rullestolbruker som benytter en rullestolplass, å bevege seg over til et passasjersete som skal være 

utstyrt med et bevegelig armlene. Det skal være mulig for rullestolbrukeren å bevege seg over til 

passasjersetet uten hjelp. I slike tilfeller kan setet til ledsageren være plassert i en annen seterad. Dette kravet 

gjelder opp til det antall rullestolplasser per enhet som er angitt i tabell 5. 

11)  Rullestolplassen skal være utstyrt med en enhet for å tilkalle hjelp, slik at de i en faresituasjon er mulig for 

en rullestolbruker å varsle en person som kan treffe nødvendige tiltak. 

12)  Innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert innen bekvem rekkevidde for den personen som bruker 

rullestolen, som vist i tillegg L figur L1. 
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13)  Innretningen for å tilkalle hjelp skal ikke være plassert inne i et trangt hulrom som hindrer direkte betjening 

med håndflaten, men kan beskyttes mot utilsiktet bruk. 

14)  Grensesnittet for innretningen for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

15)  Et skilt som overholder tillegg N, skal plasseres rett ved siden av eller på rullestolplassen for å angi at 

plassen er en rullestolplass. 

4.2.2.3. Dører  

4.2.2.3.1.  Generelt 

1)  Disse kravene gjelder bare for dører som gir adgang til en annen del av toget som er allment tilgjengelig, 

unntatt toalettdører. 

2)  Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 

kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 N. 

3)  Betjeningsinnretninger for dører, det være seg manuelt betjente, trykknapper eller andre innretninger, skal stå 

i kontrast til overflaten de er montert på. 

4)  Deres grensesnitt mot passasjerene skal være i samsvar med spesifikasjonene i nr. 5.3.2.1. 

5)  Dersom betjeningsinnretningene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste 

innretningen alltid være til åpning. 

4.2.2.3.2.  Utvendige dører 

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

2)  På tog med en konstruksjonshastighet som er lavere enn 250 km/t, skal dører som gir påstigning uten 

nivåforskjell med rullestol som definert i nr. 2.3, ha en fri anvendbar bredde på minst 1 000 mm når den er 

åpen. 

3)  Alle utvendige passasjerdører skal være merket på utsiden på en slik måte at de står i kontrast til vognkassen 

rundt dørene. 

4)  Dører som er beregnet for påstigning med rullestol, skal være de dørene som er nærmest de angitte 

rullestolplassene. 

5)  De dørene som skal brukes til påstigning med rullestol, skal være tydelig merket med et skilt i samsvar med 

tillegg N. 

6)  Inne i kjøretøyet skal de utvendige dørenes plassering være klart merket ved bruk av kontrasterende 

gulvbelegg rundt døråpningen. 

7)  Når en dør er klar til å åpnes, skal det gis et signal som tydelig kan høres av personer som befinner seg i eller 

utenfor toget. Dette varselsignalet skal vare i minst fem sekunder, med mindre døren aktiveres, og i så fall 

kan signalet opphøre etter tre sekunder. 

8)  Når en dør åpnes automatisk eller fjernbetjenes av lokomotivføreren eller annet togpersonale, skal 

varselsignalet vare i minst tre sekunder fra det øyeblikk døren begynner å åpne seg. 

9)  Når en dør som lukkes enten automatisk eller med fjernbetjening, er i ferd med å bli aktivert, skal det gis et 

hørbart og synlig varselsignal til personer som befinner seg i eller utenfor toget. Varselsignalet skal starte 

minst to sekunder før døren begynner å lukkes, og skal fortsette mens døren lukker seg. 

10)  Lydkilden til varselsignalene for åpning og lukking av dørene skal befinne seg i nærheten av betjenings-

innretningen eller, dersom en slik betjeningsinnretning ikke finnes, i nærheten av døråpningen. 

11)  Det synlige signalet skal kunne ses både fra inne i og utenfor toget, og skal være plassert slik at det i så stor 

grad som mulig reduserer risikoen for at passasjerer i forgangen skygger for det. 

12)  De hørbare varselsignalene for åpning og lukking av passasjerdører skal være i samsvar med spesifikasjonen i 

tillegg G. 

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

trykknapp) eller automatiske. 

14)  Dørens betjeningsinnretning skal befinne seg enten ved siden av eller på dørbladet.  
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15)  Midtpunktet for betjeningsinnretningen for åpning av utvendige dører som kan betjenes fra plattformen, skal for 

alle plattformer toget er beregnet på, befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm målt vertikalt over 

plattformen. Dersom toget er beregnet på én enkelt plattformhøyde, skal midtpunktet for betjeningsinnretningen 

for åpning av utvendige dører befinne seg minst 800 mm og høyst 1100 mm målt vertikalt over denne 

plattformhøyden. 

16)  Midtpunktet for den innvendige betjeningsinnretningen for åpning av den utvendige døren skal befinne seg 

minst 800 mm og høyst 1100 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå. 

4.2.2.3.3.  Innvendige dører 

1)  Innvendige automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at 

passasjerene blir stengt inne når dørene betjenes. 

2)  Innvendige dører som er tilpasset rullestolbrukere, skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm. 

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

4)  Midtpunktet for betjeningsinnretningene for innvendige dører skal befinne seg minst 800 mm og høyst 

1100 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå. 

5)  Automatiske forbindelsesdører mellom kjøretøyene skal åpnes enten synkront som et par, eller den andre 

døren skal automatisk oppdage personen som kommer mot den, og åpnes. 

6)  Dersom mer enn 75 % av en dørs overflate er laget av gjennomsiktig materiale, skal den være tydelig merket 

med synlige indikatorer. 

4.2.2.4. Belysn ing  

1)  Minsteverdier for gjennomsnittlig lysstyrke i passasjerområdene skal være i samsvar med nr. 4.1.2 i 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 6. Krav med hensyn til ensartetheten av disse verdiene gjelder ikke 

for vurdering av samsvar med denne TSI-en. 

4.2.2.5. Toalet ter  

1)  Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et det finnes et universaltoalett som er tilgjengelig fra rullestolplassen. 

2)  Standardtoalettet skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.2 og 5.3.2.3. 

3)  Universaltoalettet skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.2 og 5.3.2.4. 

4)  Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et det finnes stellebord for spedbarn. Dersom det ikke finnes egne 

innretninger for stell av spedbarn, eller dersom det finnes egne innretninger for stell av spedbarn, men disse 

ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere, skal det monteres et bord på universaltoalettene. Det skal oppfylle 

kravene i nr. 5.3.2.5. 

4.2.2.6. Fr ie  passas jer  

1)  Fra inngangen til kjøretøyet skal delen med fri passasje være som følger: 

— Gjennom kjøretøyene i samsvar med figur J1 i tillegg J. 

— Mellom sammenhengende kjøretøyer i ett enkelt togsett i samsvar med figur J2 i tillegg J. 

— Til og fra dører som er tilgjengelige med rullestol, rullestolplasser og områder som er tilgjengelige med 

rullestol, herunder soveplasser og universaltoaletter dersom slike finnes, i samsvar med figur J3 i tillegg 

J. 

2)  Kravet til minstehøyde trenger ikke å kontrolleres i 

— alle områder i toetasjes kjøretøyer, 

— gangbroer og dørområder i enetasjes kjøretøyer. 

 I disse områdene er tillates en redusert fri høyde som følge av de konstruksjonsmessige begrensningene 

(lasteprofil, fysisk rom).  
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3)  Ved siden av rullestolplassen skal det være en snuplass med en diameter på minst 1 500 mm, og det samme 

på andre steder der det forventes at rullestolen skal snus turn 180o. Rullestolplassen kan være en del av 

snuplassen. 

4)  Dersom en rullestolbruker må forandre retning, skal bredden på den frie passasjen i begge korridorer være i 

samsvar med tabell K1 i tillegg K. 

4.2.2.7. Kundeinformasjon  

4.2.2.7.1.  Generelt 

1)  Følgende opplysninger skal gis: 

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser. 

— Hørbare sikkerhetsinstrukser sammen med synlige signaler i tilfelle av en nødssituasjon. 

— Varselskilt, forbudsskilt og påbudsskilt. 

— Opplysninger om togets rute, herunder opplysninger om forsinkelser og ikke planlagt stans. 

— Opplysninger om hvor ulike innretninger om bord befinner seg. 

2)  Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

3)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

4)  Klokkeslett som vises med tall, skal vises i 24-timersformat. 

4.2.2.7.2.  Skilt, piktogrammer og taktile opplysninger 

1)  Alle sikkerhetsskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt skal inneholde piktogrammer og skal være 

utformet i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 7. 

2)  Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer være 

plassert ved siden av hverandre på samme sted. 

3)  Følgende særskilte piktogrammer skal være utstyrt med symbolet for rullestol i samsvar med tillegg N: 

— Retningsangivelse til rullestoltilpassede tjenester og funksjoner. 

— På utsiden av toget, angivelse av hvor dørene som er tilgjengelige for rullestoler, er plassert. 

— Angivelse av rullestolplassen inne i toget. 

— Angivelse av universaltoalettene. 

 Symbolene kan kombineres med andre symboler (for eksempel vognnummer, toalett osv.). 

4)  På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et piktogram i samsvar med tillegg N. 

5)  Dersom universaltoaletter har hengslede armstøtter, skal det finnes et piktogram som viser armstøtten i både 

hevet og senket stilling. 

6)  Dersom et kjøretøy har reserverte seter, skal nummeret eller bokstaven for dette kjøretøyet (slik det benyttes i 

reservasjonssystemet) angis på utsiden av eller ved siden av hver inngangsdør. Nummeret eller bokstaven 

skal angis med tegn som er minst 70 mm høye, og som skal være synlige når døren er åpen og lukket. 

7)  Dersom setene er merket med numre eller bokstaver, skal setenummeret eller -bokstaven angis på eller ved 

siden av hvert sete med tegn som er minst 12 mm høye. Slike numre og bokstaver skal stå i kontrast til 

bakgrunnen. 

8)  Taktile opplysningsskilt skal finnes 

— toaletter og soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, til orientering om funksjon og på en enhet for 

å tilkalle hjelp dersom det er aktuelt, 

— rullende materiell, til knappen for åpning/lukking av dører som er tilgjengelige for passasjerer og enheter 

for å tilkalle hjelp.  
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4.2.2.7.3.  Dynamisk visuell informasjon 

1)  Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises utenpå toget på togets plattformside ved siden av minst 

én inngangsdør for passasjerer på minst annethvert kjøretøy i toget. 

2)  Dersom togene trafikkerer et system der det gis dynamisk visuell informasjon på stasjonsplattformen for hver 

50. meter eller mindre, og det også opplyses om bestemmelsessted eller rute foran på toget, er det ikke 

obligatorisk å gi opplysninger på siden av kjøretøyene. 

3)  Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises inni hvert kjøretøy. 

4)  Opplysninger om togets neste stoppested skal vises på en slik måte at den kan leses fra minst 51 % av 

passasjersetene i hvert kjøretøy, herunder 51 % av de prioriterte setene, og fra alle rullestolplasser. 

5)  Opplysningene skal vises i minst to minutter før ankomst på den aktuelle stasjonen. Dersom neste stasjon 

befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til planlagt reisetid, skal neste stasjon angis umiddelbart 

etter avgang fra forrige stasjon. 

6)  Kravet om at opplysningene om bestemmelsesstedet og «neste stoppested» skal kunne ses fra 51 % av 

passasjersetene, gjelder ikke vogner med kupeer der kupeene har høyst åtte seter, med inngang fra en 

korridor. Disse opplysningene skal imidlertid kunne ses av en person som står i korridoren utenfor kupeen, og 

av en passasjer som benytter en rullestolplass. 

7)  Opplysningene om neste stoppested kan vises på samme innretning som den som brukes til å angi endelig 

bestemmelsessted. Så snart toget har stanset, skal den imidlertid på nytt angi endelig bestemmelsessted. 

8)  Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller villedende 

opplysninger. 

9)  Innvendige og utvendige skjermer skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.7. I dette nummer skal det med ordet 

«skjerm» forstås enhver innretning for dynamisk informasjon. 

4.2.2.7.4.  Dynamisk hørbar informasjon 

1)  Toget skal være utstyrt med et personvarslingssystem som lokomotivføreren eller annet togpersonale med 

særlig ansvar for passasjerene skal bruke til rutinemessige kunngjøringer eller nødkunngjøringer. 

2)  Personvarslingssystemet kan være manuelt, automatisk eller forhåndsprogrammert. Dersom personvarslings-

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

opplysninger. 

3)  Personvarslingssystemet skal på hvert stoppested eller ved avgang fra hvert stoppested kunne brukes til å 

kunngjøre togets bestemmelsessted og neste stoppested. 

4)  Personvarslingssystemet skal kunne brukes til å kunngjøre neste stoppested minst to minutter før toget 

ankommer det aktuelle stoppestedet. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i 

henhold til planlagt reisetid, skal neste stasjon kunngjøres umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon. 

5)  Den muntlige informasjonen skal ha et STI-PA-nivå på minst 0,45, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 5. Personvarslingssystemet skal oppfylle dette kravet for hvert sete og hver rullestolplass. 

4.2.2.8. Høydeforskjel ler  

1)  Innvendige trinn (til forskjell fra trinn for på- og avstigning) skal ha en høyde på høyst 200 mm og en dybde 

på minst 280 mm, målt på trappens midtakse. For toetasjes tog kan denne verdien reduseres til 270 mm for de 

trappene som fører til den øvre og den nedre etasjen. 

2)  Som et minstekrav skal det første og siste trinnet merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45–55 mm i 

trinnenes fulle bredde på både forsiden og oversiden av trinnenes forkant. 

3)  Trapper som består av mer enn tre trinn, skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. Den 

øverste håndlisten skal befinne seg 850–1 000 mm over gulvnivået. Den nederste håndlisten skal befinne seg 

500–750 mm over gulvnivået. 
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4)  Trapper som består av ett, to eller tre trinn, skal på begge sider ha minst én håndlist eller annen innretning 

som kan brukes til å holde balansen. 

5)  Håndlister skal oppfylle kravene i nr. 4.2.2.9. 

6)  Ingen trinn er tillatt mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en universalsovekupé 

og universaltoalettet, unntatt en dørterskel med en høyde på høyst 15 mm eller dersom det finnes en heis som 

gjør det mulig å komme over trinnet. Heisen skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.10. 

7)  For ramper i rullende materiell skal største helling ikke overstige følgende verdier: 

Tabell 6 

Største helling for ramper i rullende materiell 

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

Passasjer mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en soveplass som er tilgjengelig 

med rullestol, og universaltoalettet 

Opp til 840 mm i enetasjes vogner 6,84 12 

Opp til 840 mm i toetasjes vogner 8,5 15 

> 840 mm 3,58 6,25 

Andre områder i toget 

> 1 000 mm 6,84 12 

600–1 000 mm 8,5 15 

Under 600 mm 10,2 18 

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

4.2.2.9. Håndl is ter  

1)  Alle håndlister som er montert i et kjøretøy, skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 30–

40 mm og en fri minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater, bortsett fra festene. 

2)  Dersom en håndlist er buet, skal radiusen til kurvens innside være minst 50 mm. 

3)  Alle håndlister skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

4)  Utvendige døråpninger skal ha håndlister på begge sider, montert innvendig så nær kjøretøyets yttervegg som 

praktisk mulig. Det kan gjøres unntak for én side av døråpningen dersom den er utstyrt med en innretning, for 

eksempel en ombordmontert heis. 

5)  Disse håndlistene skal være 

— vertikale håndlister som skal nå fra 700–1 200 mm over terskelen til det første trinnet, på alle utvendige 

døråpninger, 

— ytterligere håndlister ved en høyde på mellom 800 og 900 mm over det første anvendbare trinnet, 

parallelt med linjen for trinnforkanten i døråpninger med mer enn to inngangstrinn. 

6)  Dersom en gangbro mellom kjøretøyer beregnet på bruk av passasjerer har en fri passasje som er trangere enn 

1 000 mm og en lengde på mer enn 2 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i eller ved siden 

av gangbroen. 
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7)  Dersom gangbroens frie passasje er på minst 1 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i 

gangbroen. 

4.2.2.10. Soveplasser  som er  t i lgjengel ige  med ru l les to l  

1)  Når et tog er utstyrt med soveplasser for passasjerer, skal toget ha et kjøretøy med minst én soveplass som er 

tilgjengelig med rullestol. 

2)  Dersom toget har mer enn ett kjøretøy med soveplasser for passasjerer, skal toget ha minst to soveplasser 

som er tilgjengelige med rullestol. 

3)  Dersom et jernbanekjøretøy har en soveplass som er tilgjengelig med rullestol, skal den aktuelle døren i 

kjøretøyet og døren til soveplassen som er tilgjengelig med rullestol, på utsiden være merket i samsvar med 

tillegg N. 

4)  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, skal innvendig være utformet slik at de tar hensyn til kravene 

i nr. 4.2.2.6 når det gjelder handlinger som forventes fra rullestolbrukeren på soveplassen. 

5)  Soveplassen skal være utstyrt med minst to innretninger for å tilkalle hjelp som når de brukes skal sende et 

signal til en person som kan treffe nødvendige tiltak; de trenger ikke å igangsette kommunikasjon. 

6)  Grensesnittet for innretningene for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

7)  Den ene innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra 

gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. Den skal være plassert slik at betjeningsinnretningen 

kan nås av en person som ligger på gulvet. 

8)  Den andre innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert minst 600 mm og høyst 800 mm over gulvet, 

målt vertikalt fra gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. 

9)  De to innretningene for å tilkalle hjelp skal plasseres på ulike vertikale overflater på soveplassen. 

10)  Innretningene for å tilkalle hjelp skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på soveplassen, 

ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene og stå i kontrast til bakgrunnen. 

4.2.2.11. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing 

4.2.2.11.1.  Generelle krav 

1)  Det skal påvises at punktet midt på forkanten på stigtrinnet til hver inngangsdør for passasjerer på begge sider 

av et kjøretøy i driftsklar stand med nye hjul som står sentralt på skinnene, befinner seg innenfor flaten 

«Trinnplassering» i figur 1 nedenfor. 

Figur 1 
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2)  Verdiene til bq0, δh, δν+ og δν– avhenger av plattformtypen der det rullende materiellet skal stoppe. De skal 

være som følger: 

— bq0 beregnes på grunnlag av sporvidden der toget skal kjøre, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 8. Sporvidder er definert i kapittel 4.2.3.1 i TSI-en for infrastruktur. 

— δh, δν+ og δν– er definert i tabell 7–9. 

Tabell 7 for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 550 mm 

under normal drift: 

Tabell 7 

Verdier for δh, δν+ og δν– for en plattform på 550 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

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

Tabell 8 for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 760 mm 

under normal drift: 

Tabell 8 

Verdier for δh, δν+ og δν– for en plattform på 760 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

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

Tabell 9 for alt rullende materiell som under normal drift er beregnet å stanse ved både plattformer 

med en høyde på 760 mm og plattformer med en høyde på 550 mm, og som har to eller flere stigtrinn: 

For ett trinn gjelder verdiene i tabell 7 ovenfor, og for neste trinn inn i kjøretøyet gjelder følgende verdier, 

basert på av en nominell plattformhøyde på 760 mm: 

Tabell 9 

Verdier for δh, δν+ og δν– for det andre trinnet for en plattform på 760 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 380 230 160 

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

3)  Den tekniske dokumentasjonen som kreves i nr. 4.2.12 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, skal 

inneholde opplysninger om plattformhøyde og avstand mellom spormidte og plattformkant for den teoretiske 

plattformen som gir en vertikal åpning (δν+) på 230 mm og en horisontal åpning (δh) på 200 mm fra det 

punktet som befinner seg midt på forkanten av det laveste trinnet på det rullende materiellet på et rett og jevnt 

spor. 
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4.2.2.11.2.  Trinn for på- og avstigning 

1)  Alle trinn for på- og avstigning skal være sklisikre og ha en faktisk fri bredde som er like stor som bredden på 

døråpningen. 

2)  Innvendige trinn for påstigning utenfra skal ha en dybde på minst 240 mm mellom trinnets vertikale kanter og 

en høyde på minst 200 mm. Høyden på hvert trinn kan økes til høyst 230 mm dersom det kan dokumenteres 

at dette fører til at det kreves ett trinn mindre. 

3)  Alle trinn skal ha samme stighøyde. 

4)  Som minstekrav skal det første og siste trinnet merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45–55 mm i 

minst 80 % av trinnenes bredde på oversiden av trinnenes forkant. Et lignende bånd skal angi forsiden på det 

siste trinnet ved påstigningen til enheten. 

5)  Et utvendig stigtrinn, fast eller bevegelig, skal ha en høyde på høyst 230 mm mellom trinnene og en dybde på 

minst 150 mm. 

6)  Dersom det er montert et stigbrett, og stigbrettet er en forlengelse av en dørterskel på utsiden av kjøretøyet, 

og dersom det ikke er noen høydeforskjell mellom stigbrettet og gulvet i kjøretøyet, skal dette ikke anses som 

et trinn i henhold til denne spesifikasjonen. En ubetydelig høydeforskjell på høyst 60 mm mellom 

gulvoverflaten ved dørterskelen og gulvoverflaten på utsiden av kjøretøyet, er også tillatt og skal ikke anses 

som et trinn når høydeforskjellen brukes til å lede og lukke døren. 

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

8)  Rullende materiell som ved normal drift skal stoppe ved eksisterende plattformer med en høyde på under 

380 mm og har dører for på- og avstigning plassert over boggier, trenger ikke å oppfylle kravene i nr. 2) og 5) 

ovenfor dersom det kan påvises at dette gir en jevnere fordeling av trinnhøyden. 

4.2.2.12. Ombordst ign ingsh jelpemidler  

1)  Det skal finnes et sikkert oppbevaringssystem som sikrer at ombordstigningshjelpemidlene, herunder bærbare 

ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene i 

tilfelle av en plutselig stopp. 

2)  Følgende typer ombordstigningshjelpemidler kan finnes i det rullende materiellet i samsvar med reglene 

definert i nr. 4.4.3: 

4.2.2.12.1.  Bevegelig trinn og overgangsplate 

1)  Et bevegelig trinn er en innfellbar, helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet og sitter lavere enn 

dørterskelen, og som aktiveres når døren åpnes og lukkes. 

2)  En overgangsplate er en innfellbar, helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet så nær dørterskelens 

nivå som mulig, og som aktiveres når døren åpnes og lukkes. 

3)  Dersom det bevegelige trinnet eller overgangsplaten strekker seg utover den tillatte grensen for lasteprofilen, 

skal toget stå stille når trinnet eller platen slås ut. 

4)  Trinnet eller overgangsplaten skal være fullt utslått før døråpningen er slik at det er mulig for passasjerene å 

passere trinnet eller platen; motsatt skal trinnet eller platen ikke trekkes inn før døråpningen ikke lenger gjør 

det mulig for passasjerer å passere trinnet eller platen. 

5)  Bevegelige trinn og overgangsplater skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.8. 

4.2.2.12.2.  Ombordmontert rampe 

1)  En ombordmontert rampe er en innretning som er plassert mellom kjøretøyets dørterskel og plattformen. Den 

kan være manuelt betjent, halvautomatisk eller automatisk. 

2)  Ombordmonterte ramper skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.9. 
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4.2.2.12.3.  Ombordmontert heis 

1)  En ombordmontert heis er en innretning som er integrert i kjøretøyets døråpning, og den skal kunne utjevne 

den største høydeforskjellen mellom gulvet i kjøretøyet og plattformen der den brukes. 

2)  Når heisen er stuet bort, skal døråpningen ha en minste anvendbar bredde som er i samsvar med nr. 4.2.2.3.2. 

3)  Ombordmonterte heiser skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.10. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Tabell 10 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 TSI for infrastruktur  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Plassering av trinn for på- og avstigning 4.2.2.11 Plattformer 4.2.9 

Særtilfeller med hensyn til plassering av 

trinn for på- og avstigning 

7.3.2.6 Særtilfeller med hensyn til plattformer 7.7 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Tabell 11 

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 TSI-en for «Lokomotiver og passasjervogner»  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Delsystemet «Rullende materiell» 4.2.2 Forhold av betydning for passasjerene 4.2.5 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Tabell 12 

Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 

TSI for telematikkprogrammer for 

persontrafikk 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Stasjonens tilgjengelighet 

Hjelp til på- og avstigning 

4.4.1 Håndtering av opplysninger om transport 

av og assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.6 
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Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 

TSI for telematikkprogrammer for 

persontrafikk 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Hjelp til på- og avstigning 4.4.2 Håndtering av opplysninger om transport 

av og assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.6 

Tilgang og reservasjon 4.4.2 Håndtering av 

tilgjengelighet/reservasjon 

4.2.9 

Visuell informasjon 4.2.1.10 Håndtering av opplysninger som gis i 

stasjonsområdet 

4.2.12 

Muntlig informasjon 4.2.1.11 Håndtering av opplysninger som gis i 

stasjonsområdet 

4.2.12 

Kundeinformasjon 4.2.2.7 Håndtering av opplysninger som gis i 

kjøretøyområdet 

4.2.13 

4.4. Driftsregler 

 Driftsreglene nedenfor er ikke en del av vurderingen av delsystemer. 

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering i tilfelle det oppstår farlige situasjoner, bare relevante 

tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til infrastruktur og rullende materiell er å lette evakueringen av 

alle, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

4.4.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er de spesifikke driftsreglene for delsystemet «Infrastruktur» 

med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som følger: 

— Generelt 

 Infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal ha en skriftlig strategi for å sikre at alle personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne har tilgang til passasjerinfrastrukturen i hele driftstiden, i samsvar 

med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med strategien til ethvert 

jernbaneforetak som eventuelt måtte ønske å bruke ressursene og tjenestene (se nr. 4.4.2). Gjennomføringen 

av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, framgangsmåter og tilfredsstillende 

opplæring. Infrastrukturstrategien skal omfatte, men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende 

situasjoner: 

— Stasjonens tilgjengelighet 

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

tilgjengelig. 

— Ubemannede stasjoner — Billettsalg for synshemmede passasjerer 

 Det skal utarbeides og iverksettes driftsregler for ubemannede stasjoner der billettsalg skjer utelukkende ved 

hjelp av billettautomater (se nr. 4.2.1.8). I slike situasjoner skal det alltid finnes en alternativ metode for 

billettsalg, tilpasset synshemmede personer (for eksempel mulighet til å kjøpe billett på toget eller på 

bestemmelsesstedet). 

— Billettkontroll — Telleapparater 

 Dersom det benyttes telleapparater til billettkontroll, skal det iverksettes driftsregler for å tilby 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer en parallell inngang gjennom slike kontrollpunkter. 

Denne særlige inngangen skal kunne anvendes av rullestolbrukere, og kan kontrolleres av personalet eller 

være automatisk. 
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— Belysning på plattformer 

 Det tillates at belysningen er slått av på plattformer der det ikke ventes tog. 

— Visuell og muntlig informasjon — Samsvar 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre samsvar mellom viktig visuell og muntlig informasjon (se nr. 

4.2.1.10 og 4.2.1.11). Personale som gir informasjon, skal benytte standardiserte framgangsmåter for å sikre 

fullstendig samsvar med hensyn til viktig informasjon. 

 Ruteopplysninger skal ikke inneholde reklame. 

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

— Interaktivt muntlig informasjonssystem 

 Dersom det ikke gis muntlig informasjon over et høyttaleranlegg på stasjonen (se nr. 4.2.1.11), skal det 

iverksettes driftsregler for å sikre at stasjonen har et alternativt informasjonssystem, der passasjerene kan få de 

samme opplysningene muntlig (for eksempel gjennom en bemannet eller automatisk telefonopplysnings-

tjeneste). 

— Plattform — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sammen definere det eller de 

områdene på plattformen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, idet det tas hensyn til 

forskjellene i togsammensetning. 

 Det skal iverksettes driftsregler for om mulig å bestemme punktet der togene stanser ut fra dette eller disse 

driftsområdenes plassering. 

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler 

 Det skal iverksettes driftsregler for stasjonspersonalets bruk av ombordstigningshjelpemidler (se nr. 4.2.1.14). 

 Det skal iverksettes en driftsregel for personalets bruk av den bevegelige sikkerhetsbarrieren som 

rullestolheisene er utstyrt med (se nr. 4.2.1.14). 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet er i stand til å bruke ombordstigningsrampene på en 

sikker måte med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og bortstuing (se nr. 4.2.1.14). 

— Hjelp til på- og avstigning 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne kan trenge hjelp til å stige ombord i eller av toget, og at det om nødvendig tilbyr slik hjelp. 

 Vilkårene for når personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne skal hjelpes, er definert i forordning 

(EF) nr. 1371/2007(1). 

— Overvåket planovergang 

 Dersom overvåkede planoverganger er tillatt, skal det iverksettes driftsregler for å sikre at personalet på de 

overvåkede planovergangene gir nødvendig hjelp til personer, herunder angivelse av når det er trygt å krysse 

sporet. 

4.4.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er de spesifikke driftsreglene for delsystemet «Rullende 

materiell» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som følger: 

— Generelt 

 Jernbaneforetaket skal ha en skriftlig strategi for å sikre tilgang til rullende materiell for passasjertrafikk i 

hele driftstiden i samsvar med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal dessuten være forenlig 

med strategien til infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren (se nr. 4.4.1) etter hva som er relevant. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (EUT  

L 315 av 3.12.2007, s.14 -41). 
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Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, framgangsmåter og 

tilfredsstillende opplæring. Strategien for det rullende materiellet skal omfatte, men ikke være begrenset til, 

driftsregler for følgende situasjoner: 

— Tilgang til og reservasjon av prioriterte seter 

 Det foreligger to mulige situasjoner i forbindelse med seter som er klassifisert som prioriterte seter: i) uten 

reservasjon og ii) med reservasjon (se nr. 4.2.2.1.2). I tilfelle i) retter driftsreglene seg mot andre passasjerer 

(ved bruk av egnet skilting), som oppfordres til å sikre at alle personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne som er definert å ha rett til det, får benytte slike seter, og at prioriterte seter som eventuelt er i 

bruk av andre, avgis til disse. I tilfelle ii) skal driftsreglene iverksettes av jernbaneforetaket for å sikre at 

billettreservasjonssystemet tar hensyn til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. Slike regler 

vil sikre at prioriterte seter i utgangspunktet bare kan reserveres av personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne, fram til et fastsatt tidspunkt før avreise. Etter det fastsatte tidspunktet vil de prioriterte setene 

bli gjort tilgjengelig for alle passasjerer, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

— Transport av førerhunder 

 Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som har 

med førerhund, ikke må betale ekstra. 

— Tilgang til og reservasjon av rullestolplasser 

 Reglene for tilgang til og reservasjon av prioriterte seter gjelder også for rullestolplasser, der rullestolbrukere 

er de eneste som har prioritet. Driftsreglene skal dessuten sikre at ledsagere (personer uten nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne) i) uten reservasjon eller ii) med reservasjon kan sitte ved siden av eller med ansiktet 

vendt mot rullestolplassen. 

— Tilgang til og reservasjon av universalsovekupeer 

 De ovennevnte reglene for reservasjon av prioriterte seter gjelder også for universalsovekupeer (se nr. 

4.2.2.10). Driftsreglene skal imidlertid hindre at universalsovekupeer benyttes uten reservasjon (dvs. at 

forhåndsbestilling alltid skal være nødvendig). 

— Togpersonale — Aktivering av utvendige dører 

 Det skal iverksettes driftsregler for togpersonalets aktivering av utvendige dører for å ivareta sikkerheten til 

alle passasjerer, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne (se nr. 4.2.2.3.2). 

— Innretning for å tilkalle hjelp på rullestolplasser, universaltoaletter eller soveplasser som er tilgjengelige med 

rullestol 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet reagerer og opptrer korrekt dersom innretningen for å 

tilkalle hjelp aktiveres (se nr. 4.2.2.2, 4.2.2.5 og 4.2.2.10). Reaksjon og handling trenger ikke å være det 

samme, i samsvar med opprinnelsen for hvorfor hjelp ble tilkalt. 

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle en nødssituasjon 

 Det skal iverksettes driftsregler med hensyn til overføring av hørbare sikkerhetsinstrukser til passasjerene i 

tilfelle av en nødssituasjon (se nr. 4.2.2.7.4). Disse reglene skal omfatte instruksenes art og overføringen av 

dem. 

— Visuell og hørbar informasjon — Kontroll med reklame 

 Nærmere opplysninger om ruten eller jernbanenettet toget kjører på, skal være tilgjengelig (jern-

baneforetaket bestemmer hvordan disse opplysningene skal gis). 

 Ruteopplysninger skal ikke inneholde reklame. 

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

nummer. 

— Automatiske informasjonssystemer — Manuell korrigering av feilaktige eller villedende opplysninger 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet kan kontrollere og korrigere feilaktige 

automatiske opplysninger (se nr. 4.2.2.7).  
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— Regler for kunngjøring av endelig bestemmelsessted og neste stoppested 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at neste stoppested kunngjøres senest to minutter før toget 

stanser (se nr. 4.2.2.7). 

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

plattformene 

 Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen, slik at sikre 

driftsområder for ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan bestemmes på grunnlag av det punktet 

der toget stanser. 

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler 

 Det skal iverksettes driftsregler for tog- og stasjonspersonalets betjening av ombordstigningshjelpemidlene. 

For manuelt betjente innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer at det kreves minst mulig 

fysisk anstrengelse fra personalet. For elektriske innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer 

feilsikker drift i tilfelle strømbrudd. Det skal iverksettes en driftsregel for tog- eller stasjonspersonalets bruk 

av den bevegelige sikkerhetsbarrieren som rullestolheisene er utstyrt med. 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at tog- eller stasjonspersonalet på en sikker måte er i stand til å 

betjene ombordstigningsrampene med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og fastgjøring. 

— Hjelp til på- og avstigning 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne kan trenge hjelp til å stige på eller av toget, samt at det om nødvendig tilbyr slik hjelp. 

 Vilkårene for når det skal gis hjelp til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne, er definert i 

forordning (EF) nr. 1371/2007. 

Plattform — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sammen definere det området 

på plattformen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og skal demonstrere at det egner seg. 

Dette området skal være forenlig med de eksisterende plattformene der toget forventes å stanse. 

 Som følge av ovenstående må det punktet der toget stanser, i noen tilfeller justeres for at dette kravet skal 

oppfylles. 

 Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.2.1.12), slik 

at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 

driftsområder. 

— Nødmetode for klargjøring av bevegelige trinn 

 Det skal iverksettes driftsregler for nødklargjøring eller nødbortstuing av overgangsplaten i tilfelle av 

strømbrudd. 

— Drift av kombinasjoner av rullende materiell der enkelte enheter oppfyller kravene i denne TSI-en og 

andre ikke 

 Dersom et tog settes sammen av en blanding av rullende materiell der enkelte enheter oppfyller kravene 

og andre ikke, skal det iverksettes driftsmetoder for å sikre at toget har minst to rullestolplasser som 

oppfyller kravene i denne TSI-en. Dersom det finnes toaletter på toget, skal det sikres at rullestolbrukere 

har tilgang til et universaltoalett. 

 For slike kombinasjoner av rullende materiell skal det være innført framgangsmåter for å sikre at visuell 

og hørbar strekningsinformasjon er tilgjengelig i alle kjøretøyer. 

 Det godtas at dynamiske informasjonssystemer og enheter for å tilkalle hjelp på rullestolplasser, 

universaltoaletter eller soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, ikke er fullt funksjonsdyktige når 

de brukes i slike sammensetninger.  
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— Tog sammensatt av enkeltkjøretøyer som oppfyller kravene i TSI-en 

 Dersom kjøretøyer som er vurdert enkeltvis i samsvar med nr. 6.2.7, settes inn i et tog, skal det være 

innført driftsmetoder for å sikre at hele toget er i samsvar med nr. 4.2 i denne TSI-en. 

4.4.3. Tilveiebringelse av ombordstigningshjelpemidler og ytelse av hjelp 

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren og jernbaneforetaket skal inngå avtale om tilveiebringelse og 

forvaltning av ombordstigningshjelpemidler samt ytelse av hjelp og alternativ transport i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1371/2007 for å kunne fastslå hvilken part som er ansvarlig for driften av ombordstigningshjelpemidler 

og alternativ transport. Infrastrukturforvalteren (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at den 

ansvarsdelingen de inngår avtale om, samlet sett er den mest praktiske løsningen. 

I slike avtaler skal følgende fastsettes: 

— For hvilke stasjonsplattformer infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sørge for drift av ombord-

stigningshjelpemiddelet og hvilket rullende materiell det skal brukes med. 

— For hvilke stasjonsplattformer jernbaneforetaket skal sørge for drift av ombordstigningshjelpemiddelet, og 

hvilket rullende materiellet det skal brukes med. 

— Det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal tilveiebringe og sørge for drift av ombordstignings-

hjelpemiddelet for, og den stasjonsplattformen der det skal brukes. 

— Det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal tilveiebringe og infrastrukturforvalteren eller 

jernbaneforetaket skal sørge for drift av ombordstigningshjelpemiddelet for, og de stasjonsplattformene der 

det skal brukes. 

— Vilkårene for ytelse av alternativ transport dersom 

— plattformen ikke kan nås via en hinderfri atkomstvei, eller 

— det ikke kan gis hjelp for å klargjøre et ombordstigningshjelpemiddel mellom plattformen og det rullende 

materiellet. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

4.5.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

Infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal ha framgangsmåter som sikrer at personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne tilbys alternativ hjelp når innretninger beregnet på personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne vedlikeholdes, skiftes ut eller repareres. 

4.5.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

Dersom en innretning som er montert for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne (herunder taktile 

skilt), går i stykker, skal jernbaneforetaket sikre at det har innført framgangsmåter for å reparere eller skifte ut 

innretningen innen seks arbeidsdager etter at hendelsen ble rapportert. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

 De faglige kvalifikasjonene til personale som skal drive og vedlikeholde delsystemene «Infrastruktur» og 

«Rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i 

nr. 4.4, som omfattes av denne TSI-en, er som følger: 

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og gir hjelp til 

passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet om funksjonshemning og 

likebehandling, herunder de særlige behovene som alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne har. 

Den faglige opplæringen av teknikere og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av infrastrukturen eller det 

rullende materiellet, skal omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige 

behovene som alle funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer har.  
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4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

 Verken innenfor rammen av denne TSI-en eller i gjennomføringen av den stilles det særlige krav med hensyn til 

helse- og sikkerhetsvilkår for det personalet som skal bruke delsystemet «Infrastruktur» eller «Rullende 

materiell». 

4.8. Registre over infrastruktur og rullende materiell 

4.8.1. Infrastrukturregister 

Egenskapene til den infrastrukturen som skal være registrert i «registeret over jernbaneinfrastruktur», er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU(1). 

4.8.2. Register over rullende materiell 

Egenskapene til den infrastrukturen som skal være registrert i «det europeiske registeret over godkjente 

kjøretøytyper», er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(2). 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

 Med «samtrafikkomponenter» menes i henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, delenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er ment å 

inngå i et delsystem, og som jernbanesystemets samtrafikkevne er direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet 

«komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som programvare. 

5.2. Nyskapende løsninger 

 Som nevnt i nr. 4.1 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 

vurderingsmetoder. Disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene skal utvikles i henhold til den prosessen som 

er beskrevet i forordningens artikkel 6. 

5.3. Liste over og egenskaper for komponenter 

 Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF og er oppført nedenfor. 

5.3.1. Infrastruktur 

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «Infrastruktur»: 

5.3.1.1. Skjermer  

1)  Skjermer skal ha en størrelse som gjør at stasjonsnavn eller ordene i en melding kan vises. De enkelte 

stasjonsnavnene eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 

2)  Ved (horisontalt eller vertikalt) rullende visning skal hvert hele ord vises i minst to sekunder, og den 

horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet. 

3)  Skjermer skal utformes og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største synsavstanden etter 

følgende formel: 

 Leseavstand i mm delt på 250 = skriftstørrelse (f.eks.: 10 000 mm/250 = 40 mm). 

5.3.1.2. P la t t fo rmramper  

1)  Ramper skal konstrueres og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største vertikale avstanden de 

kan utjevne med en største helling på 18 %. 

2)  Ramper skal kunne brukes sammen med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i tillegg M.  

  

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

jernbaneinfrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1–25). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer 

jernbanekjøretøyer (EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32–54). 
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3)  Ramper skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

4)  Dersom rampen drives med strøm, skal den ha en mekanisme som gjør at den kan betjenes manuelt ved 

strømbrudd. 

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

6)  Ramper som har en fri bredde på mindre enn 1 000 m, skal ha hevede kanter på begge sider for å hindre at 

hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. sklir av. 

7)  Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå, og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal ha 

nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen. 

8)  Rampen skal være utstyrt med en låsemekanisme, slik at den ikke kan forskyve seg mens den benyttes til på- 

eller avstigning. 

9)  Rampen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 

5.3.1.3. P la t t fo rmheiser  

1)  Heiser skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne. 

2)  Heiser skal kunne brukes sammen med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i tillegg M. 

3)  Heiser skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

4)  Heisplattformens overflate skal være sklisikker. 

5)  Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri bredde på minst 800 mm og en lengde på 1 200 mm. I 

samsvar med tillegg M skal det være en ytterligere lengde på 50 mm for føttene over en høyde på 100 mm 

over heisplattformen, idet det tas hensyn til rullestolbrukerens retning ved både på- og avstigning. 

6)  Overgangsplaten over åpningen mellom heisplattformen og gulvet i vognen skal ha en bredde på minst 

760 mm. 

7)  Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, heve 

og stue bort heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å betjene 

heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk. 

8)  I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen til 

bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og stue bort den tomme heisen. 

9)  Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves og senkes, 

og hastigheten skal ikke overstige 600 mm per sekund når heisen klargjøres eller stues bort (med mindre 

heisen klargjøres eller stues bort manuelt). 

10)  Heisplattformens største horisontale og vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal 

være 0,3 g. 

11)  Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller av 

plattformen under bruk. 

12)  En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten som 

er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling. 

13)  Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med en 

barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres inn i eller 

ut av gangen. 

14)  Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på bakkenivå, 

skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører over den eller presser 

den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette. 

15)  Heisen skal være slik at rullestolbrukeren kan vende seg både inn mot toget og ut mot plattformen. 

16)  Heisen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking.  
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5.3.2. Rullende materiell 

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

5.3.2.1. Grensesn i t t  fo r  dørbet jen ingsinnretn ingen  

1)  Det skal være en synlig markering på og rundt en dørbetjeningsinnretning når den er aktivert, og den skal 

kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 15 N. 

2)  Den skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), og markeringen skal angi 

innretningens funksjon. 

5.3.2.2. S tandard toale t ter  og un iversal toale t ter :  Fel les  parametrer  

1)  Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av toalettet skal 

befinne seg minst 800 mm og høyst 1 100 mm over terskelen til toalettdøren. 

2)  Når døren er låst, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal inne på og utenfor toalettet. 

3)  Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne på toalettrommet (unntatt stellebord for spedbarn og 

innretninger for å tilkalle hjelp) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 N. 

4)  Alle betjeningsinnretninger, herunder spylingssystemer, skal stå i kontrast til den omgivende overflaten, og 

skal kunne gjenkjennes ved berøring. 

5)  Det skal ved hjelp av piktogrammer og taktil informasjon gis klar og presis informasjon om hvordan den 

enkelte betjeningsinnretning skal brukes. 

6)  Toalettsetet og toalettlokket, og eventuelle håndlister, skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

5.3.2.3. S tandard toale t t  

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

2)  Den anvendbare dørbredden skal være minst 500 mm 

3)  En fast, vertikal og/eller horisontal håndlist i samsvar med nr. 4.2.2.9 skal være plassert ved siden av 

toalettsetet og vaskeservanten. 

5.3.2.4. Universal toale t t  

1)  Et universaltoalett er utformet for å kunne brukes av alle passasjerer, herunder alle personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. 

2)  Bruksområdet for et universaltoalett er definert ut fra den metoden som brukes ved vurdering av det (A eller 

B i samsvar med nr. 6.1.3.1). 

3)  Inngangsdøren til toalettet skal ha en fri anvendbar bredde på minst 800 mm. Dersom døren er automatisk 

eller halvautomatisk, skal det være mulig å åpne den delvis, slik at en som ledsager rullestolbrukeren, kan gå 

ut og komme inn igjen i toalettmodulen. 

4)  På utsiden skal døren være merket med et skilt i samsvar med tillegg N. 

5)  Toalettrommet skal være stort nok til at en rullestol som definert i tillegg M kan manøvreres til en posisjon 

som gjør det mulig for rullestolbrukeren å flytte seg over til toalettsetet både fra siden og diagonalt. 

6)  Det skal være en fri avstand på minst 700 mm foran toalettsetet i linje med setets profil. 

7)  En horisontal håndlist som oppfyller kravene i nr. 4.2.2.9, skal være plassert på hver side av toalettsetet og 

som strekker seg minst fram til toalettsetets fremre kant. 

8)  På den siden som er tilgjengelig for rullestolen, skal håndlisten være hengslet på en slik måte at 

rullestolbrukeren uhindret kan bevege seg mellom rullestolen og toalettsetet.  
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9)  Overflaten av toalettsetet skal når det er senket, befinne seg 450-500 mm over gulvet. 

10)  Alle innretninger skal være lett tilgjengelige for en rullestolbruker. 

11)  Toalettavlukket skal være utstyrt med minst to innretninger for å tilkalle hjelp som når de brukes, skal sende 

et signal til en person som kan treffe nødvendige tiltak; de trenger ikke å igangsette kommunikasjon. 

12)  Grensesnittet for innretningene for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

13)  Den ene innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra 

gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. Den skal være plassert slik at betjeningsinnretningen 

kan nås av en person som ligger på gulvet. 

14)  Den andre innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert minst 800 mm og høyst 1100 mm over gulvet, 

målt vertikalt fra gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. 

15)  De to innretningene for å tilkalle hjelp skal plasseres på ulike vertikale overflater i avlukket, slik at de kan 

nås fra en rekke ulike steder. 

16)  Betjeningsinnretningen for innretningene for å tilkalle hjelp skal være forskjellig fra alle andre betjenings-

innretninger på toalettet, ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene og stå i kontrast til 

bakgrunnen. 

17)  Dersom det finnes et stellebord for spedbarn, skal det i nedslått stilling ha en anvendbar flate på mellom 800 

mm og 1 000 mm over gulvnivå. 

5.3.2.5. S te l lebord  for  spedbarn  

1)  Den anvendbare flaten på stellebordet for spedbarn skal være minst 500 mm bred og 700 mm lang. 

2)  Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et uhell, skal ikke ha skarpe kanter og skal 

kunne tåle en belastning på minst 80 kg. 

3)  Det skal kunne slås sammen med én hånd og med en kraft på høyst 25 N. 

5.3.2.6. Grensesn i t t  fo r  innretn ingen  for  å  t i lkal le  hje lp  

En innretning for å tilkalle hjelp skal 

1)  være merket med et skilt med grønn eller gul bakgrunn (i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A 

indeks 10) og et hvitt symbol som forestiller en klokke eller en telefon; skiltet kan være plassert på knappen 

eller kanten rundt den eller på et separat piktogram, 

2)  ha taktile symboler, 

3)  avgi en synlig og hørbar angivelse til brukeren om at den er aktivert, 

4)  gi tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig, 

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

5.3.2.7. Innvendige og u tvendige skjermer  

1)  Hvert stasjonsnavn (som kan være forkortet) eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 

2)  Ved (horisontalt eller vertikalt) rullende visning skal hvert hele ord vises i minst to sekunder, og den 

horisontale rullehastigheten skal ikke overstige gjennomsnittlig seks tegn i sekundet. 

3)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

4)  Store bokstaver og tall som brukes i utvendige skjermer, skal ha en høyde på minst 70 mm i skjermer foran på 

toget og minst 35 mm på siden. 
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5)  Innvendige skjermer skal utformes og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største 

synsavstanden i henhold til følgende formel: 

Tabell 13 

Bruksområde for innvendige skjermer i rullende materiell 

Leseavstand Høyde på store bokstaver og tall 

< 8 750 mm (leseavstand/250) mm 

8 750–10 000 mm 35 mm 

> 10 000 mm (leseavstand/285) mm 

5.3.2.8. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Bevegel ige  t r inn og overgangsplater  

1)  Bevegelige trinn og overgangsplater skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved bredden på 

den døråpningen de kan passe i. 

2)  Innretningens mekaniske styrke skal være i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 11. 

3)  En egnet mekanisme skal monteres for å sikre at innretningen er stabil i både klargjort og bortstuet stilling. 

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

døråpningen. 

5)  Innretningen skal være utstyrt med et system for hinderdetektering i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 11. 

6)  Innretningen skal være utstyrt med en mekanisme for klargjøring og fastgjøring dersom strømmen til trinnet 

brytes. 

5.3.2.9. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Ombordmonterte  ramper  

1)  Ramper skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne med en største helling på 18 %. 

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

3)  En atkomstrampe skal enten settes opp manuelt av personalet eller betjenes halvautomatisk på mekanisk 

måte av personalet eller av passasjeren. 

4)  Dersom rampen drives med strøm, skal den ha en mekanisme som gjør at den kan betjenes manuelt ved 

strømbrudd. 

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

6)  Ramper som har en fri bredde på mindre enn 1 000 m, skal ha hevede kanter på begge sider for å hindre at 

hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. sklir av. 

7)  Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå, og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal ha 

nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen. 

8)  Når rampen brukes til på- eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke forskyver seg under 

av- eller påstigning. 

9)  En halvautomatisk rampe skal være utstyrt med en innretning som gjør at bevegelsen til det nevnte trinnet 

stanses dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person mens trinnet beveger seg. 

10)  Rampen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 
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5.3.2.10. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Ombordmonterte  heiser  

1)  Heiser skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne. 

2)  Heisplattformens overflate skal være sklisikker. Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri bredde på 

minst 760 mm og en lengde på 1 200 mm. I samsvar med tillegg M skal det være en ytterligere lengde på 50 

mm for føttene over en høyde på 100 mm over heisplattformen, idet det tas hensyn til rullestolbrukerens 

retning ved både på- og avstigning. 

3)  Overgangsplaten over åpningen mellom heisplattformen og gulvet i vognen skal ha en bredde på minst 

720 mm. 

4)  Heisen skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på heisplattformen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

5)  Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, heve 

og stue bort heisen krever et vedvarende manuelt trykk, og at det ikke er mulig å betjene heisen i feil 

rekkefølge når heisplattformen er i bruk. 

6)  I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen til 

bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og stue bort den tomme heisen. 

7)  Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves og senkes, 

og hastigheten skal ikke overstige 600 mm per sekund når heisen klargjøres eller stues bort (med mindre 

heisen klargjøres eller stues bort manuelt). 

8)  Heisplattformens største horisontale og vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal 

være 0,3 g. 

9)  Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller av 

plattformen under bruk. 

10)  En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten som 

er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling. 

11)  Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med en 

barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres inn i eller 

ut av gangen. 

12)  Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på bakkenivå, 

skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører over den eller presser 

den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette. 

13)  Heisen skal være slik at rullestolbrukeren kan vende seg både inn mot toget og ut mot plattformen. 

14)  Heisen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET 

 Moduler for framgangsmåter for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering er beskrevet i 

beslutning 2010/713/EU. 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Samsvarsvurdering 

En EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 og vedlegg IV 

til direktiv 2008/57/EF skal utarbeides av produsenten eller av dennes representant etablert i Unionen før en 

samtrafikkomponent bringes i omsetning. 

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med den eller de modulene som er 

foreskrevet for den aktuelle komponenten angitt i nr. 6.1.2 i denne TSI-en. 
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6.1.2. Bruk av moduler 

Modulene for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter er oppført i tabellen nedenfor. 

Tabell 14 

Moduler for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter 

Modul CA Intern produksjonskontroll 

Modul CA1 Intern produksjonskontroll med produktverifisering ved undersøkelse av hvert enkelt produkt 

Modul CA2 Intern produksjonskontroll med produktverifisering med ujevne mellomrom 

Modul CB EF-typeprøving 

Modul CC Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

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 med konstruksjonskontroll 

Modul CV Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet) 

Produsenten eller dennes representant etablert i Unionen skal velge en av modulene eller modulkombinasjonene 

angitt i nedenstående tabell for den komponenten som skal vurderes. 

Tabell 15 

Modulkombinasjoner for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter 

Nummer i 

dette vedlegg 

Komponenter som skal 

vurderes 

Modul 

CA 

Modul CA1 

eller CA2(*) 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 

Modul 

CH(*) 

Modul 

CH1 

5.3.1.1 Skjermer  X X X  X X 

5.3.1.2 og 

5.3.1.3 

Plattformramper og 

plattformheiser 

 X  X X X X 

5.3.2.1 Grensesnitt for 

dørbetjenings-

innretning 

X  X   X  

5.3.2.2, 

5.3.2.3 og 

5.3.2.4 

Toalettmoduler  X X X  X X 

5.3.2.5 Stellebord for 

spedbarn 

X  X   X  
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Nummer i 

dette vedlegg 

Komponenter som skal 

vurderes 

Modul 

CA 

Modul CA1 

eller CA2(*) 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 

Modul 

CH(*) 

Modul 

CH1 

5.3.2.6 Innretninger for å 

tilkalle hjelp 

X  X   X  

5.3.2.7 Innvendige og 

utvendige skjermer 

 X X X  X X 

5.3.2.8–

5.3.2.10 

Ombordstignings-

innretninger 

 X  X X X X 

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er produsert i samsvar med en konstruksjon som er utviklet og brukt til å 

bringe produkter i omsetning før gjennomføringen av de relevante TSI-ene som får anvendelse på disse produktene, forutsatt at 

produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det er utført en konstruksjonsgjennomgåelse og en typeprøving i forbindelse med 

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 konstruksjonskontroll i samsvar med modul CH1. 

Dersom det skal benyttes en særskilt framgangsmåte til vurderingen, er dette angitt i nr. 6.1.3. 

6.1.3. Særlige framgangsmåter for vurdering 

6.1.3.1. Modul t i l  un iversal toale t t  

Plassen i toalettrommet som tillater at en rullestol som definert i tillegg M kan manøvreres til en posisjon som 

gjør det mulig for rullestolbrukeren å flytte seg over til toalettsetet både fra siden og diagonalt, skal vurderes ved 

hjelp av metode A beskrevet i spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 9. 

Som alternativ dersom metode A ikke kan brukes, kan det tillates å bruke metode B beskrevet i spesifikasjonen 

nevnt i tillegg A indeks 9. Slik tillatelse gis bare i følgende tilfeller: 

— Kjøretøyer der tilgjengelig gulvbredde er smalere enn 2 400 mm. 

— Eksisterende rullende materiell som fornyes eller oppgraderes. 

6.1.3.2. Toalet tmodul  og modul t i l  un iversal toale t t  

Dersom en toalettmodul eller en modul til universaltoalett ikke er bygd som et selvstendig rom, kan dens 

egenskaper vurderes på delsystemnivå. 

6.2. Delsystemer 

6.2.1. EF-verifisering (generelt) 

Framgangsmåtene for EF-verifisering som skal anvendes på delsystemene, er beskrevet i artikkel 18 i og vedlegg 

VI til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for EF-verifisering skal utføres i samsvar med den eller de foreskrevne modulene angitt i 

nr. 6.2.2 i denne TSI-en. 

For delsystemet «Infrastruktur» gjelder at dersom søkeren påviser at prøvingene eller vurderingene av et 

delsystem eller deler av et delsystem er de samme eller har vært positive for tidligere anvendelser av en 

konstruksjon, skal det meldte organet ta hensyn til resultatene av disse prøvingene og vurderingene i forbindelse 

med EF-verifiseringen. 

Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av søkeren og et meldt organ i 

samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med reglene angitt i avsnitt 7 i denne TSI-en.  
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6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering av et delsystem (moduler) 

Modulene for EF-verifisering av delsystemer er oppført i tabellen nedenfor: 

Tabell 16 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

Modul SB EF-typeprøving 

Modul SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen 

Modul SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

Modul SG EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

Modul SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjons-

kontroll 

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

Tabell 17 

Modulkombinasjoner for EF-verifisering av delsystemer 

Delsystem som skal vurderes Modul SB + SD Modul SB + SF Modul SG Modul SH1 

Delsystemet «Rullende materiell» X X  X 

Delsystemet «Infrastruktur»   X X 

Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de aktuelle fasene, er angitt i tillegg E til denne TSI-en, tabell 

E.1 for delsystemet «Infrastruktur» og tabell E.2 for delsystemet «Rullende materiell». Søkeren skal bekrefte at 

hvert produserte delsystem er i samsvar med typen. 

6.2.3. Særlige framgangsmåter for vurdering 

6.2.3.1. Forflytn ingssete  for  ru l les to l  

Vurderingen av kravet om forflytningsseter skal bare bestå i å kontrollere at slike finnes, og at de er utstyrt med 

bevegelige armlener. Særlig skal forflytningsmetoden ikke vurderes. 

6.2.3.2. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing 

Dette kravet skal vurderes ved beregning med de nominelle verdiene fra kjøretøyets konstruksjonstegning og de 

nominelle verdiene for den eller de relevante plattformene der det rullende materiellet er beregnet å stanse. Den 

ytre enden av gulvet ved inngangsdøren for passasjerer skal anses som et trinn. 

6.2.4. Tekniske løsninger som gir formodning om samsvar i prosjekteringsfasen 

Med hensyn til denne TSI-en kan delsystemet «Infrastruktur» anses som en sammensetning av en rekke 

delkomponenter som går igjen, for eksempel 

— parkeringsmuligheter, 

— dører og innganger, gjennomsiktige hindre og merking av slike, 

— taktile indikatorer på gangarealer, taktil informasjon langs hinderfrie atkomstveier, 

— ramper og trapper med håndlister, 

— plassering og merking av møbler, 

— billett- eller informasjonsskranker,  
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— billettautomater og billettkontrollmaskiner, 

— visuell informasjon: skilting, piktogrammer, dynamisk informasjon, 

— plattformer, herunder ender og kanter, skur og venteområder der slike finnes, 

— planoverganger. 

For disse delkomponentene i delsystemet «Infrastruktur» kan formodning om samsvar vurderes i prosjekte-

ringsfasen før og uavhengig av et bestemt prosjekt. En attest for mellomliggende verifisering (ISV) skal utstedes 

av et meldt organ i prosjekteringsfasen. 

6.2.5. Vurdering av vedlikehold 

I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF har et meldt organ ansvaret for å sette sammen den tekniske 

dokumentasjonen med nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold. 

Det meldte organet skal bare kontrollere at den nødvendige dokumentasjonen for drift og vedlikehold som 

definert i nr. 4.5 i denne TSI-en foreligger. Det meldte organet behøver ikke å kontrollere opplysningene i den 

forelagte dokumentasjonen. 

6.2.6. Vurdering av driftsregler 

I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvalterne 

dokumentere at de oppfyller driftskravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker 

om nye eller endrede sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. 

I denne TSI-en skal det meldte organet ikke kontrollere noen driftsregler, selv om disse er oppført i nr. 4. 4. 

6.2.7. Vurdering av enheter beregnet på generell drift 

Når det rullende materiellet leveres som enkeltkjøretøyer og ikke som faste enheter, skal disse kjøretøyene vurderes 

mot de relevante numrene i denne TSI-en, idet det godtas at ikke alle slike kjøretøyer har rullestolplasser, 

rullestoltilpassede innretninger eller et universaltoalett. 

Det bruksområdet med hensyn til typen av rullende materiell som i kombinasjon med den enheten som skal 

vurderes, sikrer at toget er i fullt samsvar med TSI-en, kontrolleres ikke av det meldte organet. 

Etter at en slik enhet har fått tillatelse til ibruktaking, har jernbaneforetaket ansvaret for å sikre at toget som helhet 

overholder nr. 4.2 i denne TSI-en når toget settes sammen med andre forenlige kjøretøyer i samsvar med de 

reglene som er definert i nr. 4.2.2.5 i TSI-en for drift og trafikkstyring (togsammensetning). 

7.  GJENNOMFØRING AV TSI-EN 

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

7.1.1. Ny infrastruktur 

Denne TSI-en får anvendelse på alle nye stasjoner innenfor sitt virkeområde. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på nye stasjoner som allerede har fått byggetillatelse, eller som er omfattet av 

en kontrakt om byggearbeid som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre på 

anvendelsesdatoen for denne TSI-en. Uansett får i slike tilfeller TSI-en for bevegelseshemmede personer av 

2008(1) anvendelse innenfor sitt definerte virkeområde. For disse stasjonsprosjektene, der TSI-en for 

bevegelseshemmede personer av 2008 vil måtte få anvendelse, er det tillatt (men ikke obligatorisk) å bruke den 

reviderte versjonen, enten fullstendig eller for bestemte avsnitt; dersom anvendelsen er begrenset til bestemte 

avsnitt, skal søkeren begrunne og dokumentere at de anvendte kravene fortsatt er ensartet, og dette skal 

godkjennes av det meldte organet.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, 

s. 72). 
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Dersom stasjoner som i lang tid har vært stengt for persontransport, tas i bruk igjen, kan dette behandles som 

fornyelse eller oppgradering i samsvar med nr. 7.2. 

I alle tilfeller med bygging av en ny stasjon bør stasjonsforvalteren organisere samråd med de enhetene som er 

ansvarlige for forvaltningen av tilstøtende områder, slik at kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på 

stasjonen, men også for atkomst til stasjonen. På stasjoner der det foregår transport med ulike transportsystemer, 

bør det også søkes samråd med andre transportmyndigheter når det gjelder atkomst til og fra jernbanen og andre 

transportsystemer. 

7.1.2. Nytt rullende materiell 

Denne TSI-en får anvendelse på alle enheter av rullende materiell som hører inn under dens virkeområde og tas i 

bruk etter anvendelsesdatoen for denne TSI-en, unntatt der nr. 7.1.1.2 («Overgangsperiode») og nr. 7.1.3.1 

(delsystemet «Rullende materiell») i TSI-en for «Lokomotiver og passasjervogner» får anvendelse. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur og rullende materiell 

7.2.1. Trinn i den gradvise overgangen til målsystemet 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemer som fornyes eller oppgraderes. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på fornyede eller oppgraderte stasjoner som allerede har fått byggetillatelse, 

eller som er omfattet av en kontrakt om byggearbeid som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en 

anbudsprosedyre på anvendelsesdatoen for denne TSI-en. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på fornyet eller oppgradert rullende materiell som er omfattet av en kontrakt 

som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre på anvendelsesdatoen for denne TSI-en. 

For eksisterende infrastruktur og rullende materiell er det overordnede målet for denne TSI-en å oppnå samsvar 

med TSI-en ved å identifisere og gradvis fjerne eksisterende hindre mot tilgjengelighet. 

Medlemsstatene sikrer at det utarbeides statusoversikter og vedtas gjennomføringsplaner for å nå målet med 

denne forordning. 

7.2.2. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur 

For infrastruktur er samsvar med denne TSI-en obligatorisk for de delene som fornyes eller oppgraderes. TSI-en 

anerkjenner imidlertid at på grunn av egenskapene i det eksisterende jernbanesystemet kan samsvar med 

eksisterende infrastruktur oppnås gjennom en gradvis forbedring av tilgjengeligheten. 

I tillegg til denne gradvise metoden tillater målsystemet for eksisterende infrastruktur følgende unntak: 

— Dersom det opprettes en hinderfri atkomstvei på grunnlag av eksisterende gangbroer, trapper og underganger, 

herunder dører, heiser og billettkontrollmaskiner, er det ikke obligatorisk å oppfylle dimensjonskravene med 

hensyn til bredde for disse. 

— Oppfyllelse av kravene til minstebredde på plattformen er ikke obligatorisk for eksisterende stasjoner dersom 

den manglende oppfyllelsen skyldes visse hindre på plattformen (f.eks. bærende søyler, trappehus, heiser 

osv.) eller eksisterende spor som trolig ikke kan flyttes. 

— Dersom en eksisterende stasjon, eller en del av den, er en anerkjent historisk bygning som er vernet av 

nasjonal lovgivning, er det tillatt å tilpasse kravene i denne TSI-en for ikke å overtre den nasjonale 

lovgivningen til vern av bygningen. 

7.2.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende rullende materiell 

For rullende materiell skal samsvar med denne TSI-en for de delene som fornyes eller oppgraderes, være som 

beskrevet i tillegg F.   
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7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Generelt 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2 beskriver særlige bestemmelser som er nødvendige og tillatt på bestemte 

jernbanenett i hver medlemsstat. 

Disse særtilfellene klassifiseres som 

— «P»-tilfeller: «Permanente» tilfeller. 

— «T»-tilfeller: «Midlertidige» tilfeller, der det er planlagt at målsystemet nås på et senere tidspunkt. 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. P riori ter te  se ter  (n r .  4 .2.2.1)  

Særtilfeller for Tyskland og Danmark («P») 

10 % av alle seter skal være prioriterte seter. I tog med frivillig og tvungen reservering skal minst 20 % av de 

nevnte prioriterte setene ha et piktogram, mens de øvrige 80 % av de prioriterte setene kan bestilles eller 

reserveres på forhånd. 

I tog uten muligheter for reservering skal alle prioriterte seter ha et særlig piktogram i samsvar med 

nr. 4.2.2.1.2.1. 

7.3.2.2. Rul les to lplasser  (n r.  4 .2.2. 2 ) 

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

Antall rullestolplasser er begrenset til to for alle enheter som er beregnet brukt på Ile de France Express-nettets 

linjer A B C D og E uavhengig av lengde. 

7.3.2.3. Utvendige dører  (n r .  4 .2 .2 .3 .2 ) 

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

På grunn av korte opphold på og kort reisetid mellom stasjonene kreves ikke lydsignal når en inngangsdør for 

passasjerer frigis for åpning i enheter beregnet brukt på Ile de France Express-nettets linjer A B C D og E. 

7.3.2.4. Fr ie  passas jer  (n r .  4 .2 .2 .6)  

Særtilfelle for Storbritannia, Nord-Irland og Irland («P») 

På grunn av begrenset konstruksjonsprofil, sporets krumning og derav følgende begrenset kjøretøybredde er det 

tillatt at nr. 4.2.2.6 (punkt 1) oppfylles bare for tilgang til prioriterte seter. 

Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i samsvar med 

TSI-en. 

7.3.2.5. Høydeforskjel ler  (n r .  4 .2.2.8)  

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

For toetasjes tog skal innvendige trinn (til forskjell fra trinn for på- og avstigning) ha en høyde på høyst 208 mm 

og en dybde på minst 215 mm, målt på trappens midtakse. 

7.3.2.6. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing (nr .  4 .2 .2 .11 )  

Særtilfelle for Estland, Latvia og Litauen («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer 

med en høyde på 200 mm under normal drift: 
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I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 18 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Estland, Latvia og Litauen 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 400 — 

Særtilfelle for Finland («P») 

Det er nødvendig med et tilleggstrinn dersom det rullende materiellet skal brukes på jernbanelinjer i Finland. 

Dette første anvendbare trinnet skal være slik at største konstruksjonsprofil for kjøretøyet oppfyller kravene i 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 14, og verdiene for δh, δν+ og δν– skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 19 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Finland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 410 230 160 

Særtilfelle for Tyskland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 

960 mm under normal drift 

I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 20 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Tyskland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 230 

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

Særtilfelle for Østerrike og Tyskland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med 

en høyde på 550 mm under normal drift 

I et slikt tilfelle skal i tillegg til kravene i nr. 4.2.2.11.1 punkt 2 et trinn være tilgjengelig slik at verdiene for δh, 

δν+ og δν– er i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 21 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Østerrike og Tyskland for lave plattformer 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 310 — 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 310 — 
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Særtilfelle for Irland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 

960 mm under normal drift 

I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 22 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Irland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 275 250 — 

På et spor med en kurveradius på 300 m 275 250 — 

Særtilfelle for Portugal («P») for jernbanenett med sporvidde 1 688 mm 

For rullende materiell som er beregnet på å kjøre på et jernbanenett med sporvidde 1 668 mm, skal det første 

anvendbare trinnet være i samsvar med verdiene definert i nr. 4.2.2.11.1 punkt 5 i tabell 9, herunder det rullende 

materiellet som er konstruert i samsvar med samtrafikkprofiler og kjører på spor med sporvidde 1 668 mm eller 

1 435 mm på treskinnespor (1 668 og 1 435). 

På jernbanenett med nominell sporvidde på 1 668 mm tillates plattformer med en høyde på 685 mm eller 900 mm 

over kjøreflaten. 

Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell på pendlerlinje skal optimaliseres for 

påstigning fra plattformer med en høyde på 900 mm. 

Særtilfelle for Spania («P») for jernbanenett med sporvidde 1 688 mm 

For rullende materiell som er beregnet å kjøre på spanske jernbanelinjer med en sporvidde på 1 668 mm, vil 

posisjonen til det første anvendbare trinnet passe til målene som er angitt i de følgende tabellene, avhengig av 

jernbanelinjens konstruksjonsprofil og plattformhøyden: 

Tabell 23 

Særtilfelle for Spania — verdier for δh, δν+ og δν– samt bq0 på et rett og jevnt spor 

På et rett og jevnt spor 

Trinnets posisjon 

Jernbanelinjens konstruksjonsprofil 

GEC16 eller GEB16 
GHE16 

Treskinnespor 

(merknad 1) 
760 eller 680 mm 550 mm 

δh mm 275 275 255 316,5 

δν+ mm 230 

δν– mm 160 

bq0 1 725 1 725 1 705 1 766,5 
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Tabell 24 

Særtilfelle for Spania — verdier for δh, δν+ og δν– samt bq0 på et spor med en kurveradius på 300 m 

På et spor med en kurveradius på 300 m 

Trinnets posisjon Jernbanelinjens konstruksjonsprofil 

GEC16 eller GEB16 GHE16 Treskinnespor 

(merknad 1) 
760 eller 680 mm 550 mm 

δh mm 365 365 345 406,5 

δν+ mm 230 

δν– mm 160 

bq0 1 737,5 1 737,5 1 717,5 1 779 

Merknad 1: Disse verdiene skal anvendes dersom den felles skinnen er skinnen nærmest plattformen. Dersom den felles skinnen 

er skinnen lengst unna plattformen, vil posisjonen til det første anvendbare trinnet passe til de aktuelle målene, avhengig av 

jernbanelinjens konstruksjonsprofil og plattformhøyden, som definert i kolonnene som tilsvarer tilfellet for sporvidde 1 668 mm 

med to skinner. 

 Særtilfelle for Storbritannia («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en 

høyde på 915 mm under normal drift: 

Det er tillatt å konstruere kjøretøyet slik at stigtrinn for passasjerer overholder en av følgende verdier når 

kjøretøyet står stille ved en GB-plattform med en nominell høyde på 915 mm: 

Verdiene for δh, δν+ og δν– skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 25 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Storbritannia 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

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

Eller alternativt posisjonen angitt i de nasjonale tekniske forskriftene meddelt for dette formål. 

 _____  
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Tillegg A 

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

 TSI Normativt dokument 

Indeks Egenskaper som skal vurderes 
Nummer i dette 

vedlegg 
Dokumentnavn Obligatoriske bestemmelser 

1 Heisenes dimensjoner 

Taktile skilt 

4.2.1.2.2 

4.2.1.10 

EN 81-70:2003+A1:2004 Nr. 5.3.1, tabell 1 

Vedlegg E.4 

2 Rulletrappers og rullefortauers 

utforming 

4.2.1.2.2 EN 115-1:2008+A1:2010  

3 Belysning på plattformer 4.2.1.9 EN 12464-2:2014 Tabell 5.12, unntatt nr. 

5.12.16 og 5.12.19 

4 Belysning på plattformer 4.2.1.9 EN 12464-1:2011 Nr. 5.53.1 

5 Taleoverføringsindeks, stasjoner og 

rullende materiell 

4.2.1.11 

4.2.2.7.4 

EN 60268-16:2011 Vedlegg B 

6 Belysning i rullende materiell 4.2.2.4 EN 13272:2012 Nr. 4.1.2 

7 Sikkerhetsskilt, varselskilt, 

påbudsskilt og forbudsskilt 

4.2.2.7.2 ISO 3864-1:2011 Alle 

8 Beregning av bq0 4.2.2.11.1 EN 15273-1:2013 Punkt H.2.1.1 

9 Vurdering av modul til 

universaltoalett 

6.1.3.1 TS 16635:2014 Alle 

10 Definisjon av farger 5.3.2.6 ISO 3864-1:2011 

ISO 3864-4:2011 

Kapittel 11 

11 Mekanisk styrke på 

ombordstigningsinnretning 

Hinderdetektering 

5.3.2.8 

5.3.2.8 

FprEN 14752:2014 Nr. 4.2.2 

Nr. 5.4 

12 Symbol for tegn som identifiserer 

områder som er tilgjengelige med 

rullestol 

Tillegg N N.3 ISO 7000:2004 

ISO 7001:2007 

Symbol 0100 

Symbol PIPF 006 

13 Symbol for tegn som angir 

induksjonssløyfer 

Tillegg N N.3 ETSI EN 301 462 

(2000-03) 

4.3.1.2 

14 Særtilfelle for Finland 7.3.2.6 EN 15273-2:2013 Vedlegg F 
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Tillegg B 

Midlertidig prioriteringsregel for oppgradering/fornyelse av stasjoner 

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand på 50 km på den samme 

strekningen, kreves det ikke at eksisterende stasjoner som fornyes eller oppgraderes og har en gjennomsnittlig daglig 

passasjerstrøm på høyst 1 000 passasjerer, samlet for ankomst og avgang per år, har heiser eller ramper som ellers hadde vært 

nødvendige for å ha en trinnfri atkomstvei. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av stasjoner legges til rette for framtidig 

installering av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer. Det skal anvendes nasjonale regler for organisering av transport av funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer med tilgjengelige transportmidler mellom en ikke-tilgjengelig stasjon og den neste tilgjengelige stasjonen på samme 

strekning. 

 _____  
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Tillegg C 

Opplysninger som skal gis i en nasjonal gjennomføringsplan 

Bakgrunn 

— Bakgrunnsopplysninger (fakta og tall — sosiale data — utviklingen i mobilitetsbehov og bevegelseshemming) 

— Rettslig bakgrunn 

— Metode for utarbeiding av den nasjonale gjennomføringsplanen (organisasjoner som er hørt, lokale transportmyndigheter 

som er hørt, grensesnitt mot andre nasjonale gjennomføringsplaner osv.) 

Nåværende situasjon 

— Statusoversikt: Stasjoner 

— Statusoversikt: Rullende materiell 

— Statusoversikt: Driftsregler 

Definisjon av en strategi 

— Prioriteringsregel 

— Kriterier som delsystemene behandles i samsvar med i planen 

Tekniske og driftsmessige tiltak 

— Omfang av oppgradering eller fornyelse av stasjoner og rullende materiell 

— Alt annet arbeid for å fjerne barrierer mot tilgjengelighet som ligger utenfor virkeområdet for artikkel 20 i direktiv 

2008/57/EF 

— Bruk av driftsmessige tiltak (assistanse) for å kompensere for gjenstående mangel på tilgjengelighet 

Finansiering 

— Krysshenvisninger til kontraktsmessige avtaler (direktiv 2012/34/EU artikkel 30(1)) og kontrakter om offentlig 

tjenesteyting (forordning (EF) nr. 1370/2007(2)) 

— Andre ressurser 

Oppfølging og tilbakemelding 

— Ajourføring av statusoversikten og sammenligning med målene 

— Ajourføring av planen 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 342 

av 14.12.2012, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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Tillegg D 

Vurdering av samtrafikkomponenter 

D.1 VIRKEOMRÅDE 

Dette tillegg omhandler samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter. 

D.2 EGENSKAPER 

Egenskapene til de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og 

produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell D.1. 

Tabell D.1 

Vurdering av samtrafikkomponenter 

1 2 3 4 5 

Samtrafikkomponenter og egenskaper som skal vurderes 

Vurdering i følgende fase 

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse og/ 

eller konstruksjons-

kontroll 

Undersøkelse av 

framstillings-

prosessen 

Typeprøving 
Verifisering av 

typesamsvar 

5.3.1.1 Skjermer X  X X 

5.3.1.2 Plattformramper X  X X 

5.3.1.3 Plattformheiser X  X X 

     

5.3.2.1 Grensesnitt for dørbetjeningsinnretningen X  X X 

5.3.2.2 og 5.3.2.3 Standardtoaletter X  X X 

5.3.2.2 og 5.3.2.4 Universaltoaletter X  X X 

5.3.2.5 Stellebord for spedbarn X  X X 

5.3.2.6 Innretning for å tilkalle hjelp X  X X 

5.3.2.7 Skjermer X  X X 

5.3.2.8 Bevegelig trinn og overgangsplate X  X X 

5.3.2.9 Ombordmontert rampe X  X X 

5.3.2.10 Ombordmontert heis X  X X 
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Tillegg E 

Vurdering av delsystemene 

E.1 VIRKEOMRÅDE 

Dette tillegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemene 

E.2 EGENSKAPER OG MODULER 

De egenskapene ved delsystemet som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasene, er 

merket med «X» i tabell E.1 for delsystemet «Infrastruktur» og i tabell E.2 for delsystemet «Rullende materiell». 

Tabell E.1 

Vurdering av delsystemet «Infrastruktur» (bygd og levert som én enkelt enhet) 

1 2 3 

Egenskaper som skal vurderes 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 
Byggefase 

Konstruksjonsgjennomgåelse 

og/eller konstruksjonskontroll 
Inspeksjon på byggeplass 

Parkeringsmuligheter for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 

X (X)(*) 

Hinderfrie atkomstveier X (X)(*) 

Merking av atkomstveier X (X)(*) 

Dører og innganger X (X)(*) 

Gulvflater X (X)(*) 

Gjennomsiktige hindre X (X)(*) 

Toaletter X (X)(*) 

Møbler og frittstående innretninger X (X)(*) 

Billettsalg/-luker eller billettautomater, informasjonsskranker, 

billettkontrollmaskiner, telleapparater, kundeservicesteder 

X (X)(*) 

Belysning X X 

Visuell informasjon: Skilting, piktogrammer, dynamisk informasjon X (X)(*) 

Muntlig informasjon X X 

Plattformbredde og plattformkant X (X)(*) 

Plattformende X (X)(*) 

Planovergang på stasjoner X (X)(*) 

(*) Der skal framlegges tegninger av anlegget slik det er bygd, eller dersom utførelsen er annerledes enn fastsatt i konstruksjonsreglene eller 

tegningene som ble undersøkt, skal det foretas inspeksjon på byggeplassen. 
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Tabell E.2 

Vurdering av delsystemet «Rullende materiell» (bygd og levert som serieprodukter) 

1 2 3 4 

Egenskaper som skal vurderes 

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse og/ 

eller konstruksjons-

kontroll 

Typeprøving Rutineprøving 

Seter    

Generelt X X  

Prioriterte seter – Generelt X   

Seter som vender samme vei X X  

Seter som vender mot hverandre X X  

Rullestolplasser X X  

Dører    

Generelt X X  

Utvendige dører X X  

Innvendige dører X X  

Belysning  X  

Toaletter X   

Frie passasjer X   

Kundeinformasjon    

Generelt X X  

Skilt, piktogrammer og taktile opplysninger X X  

Dynamisk visuell informasjon X X  

Dynamisk hørbar informasjon X X  

Høydeforskjeller X   

Håndlister X X  

Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol X X  

Plassering av trinn for på- og avstigning    

Generelle krav X   

Trinn for på- og avstigning X   

Ombordstigningshjelpemidler X X X 
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Tillegg F 

Fornyelse eller oppgradering av rullende materiell 

Dersom rullende materiell fornyes eller oppgraderes, skal det oppfylle kravene i denne TSI-en; overholdelse av innholdet i 

denne TSI-en er ikke obligatorisk i følgende tilfeller: 

Konstruksjoner 

Oppfyllelse er ikke obligatorisk dersom arbeidet vil kreve konstruksjonsmessige endringer av dører (innvendige eller 

utvendige), underrammer, kollisjonsvern, vognkasser, overstyring av nødbrems eller mer generelt er arbeid som vil kreve ny 

vurdering av kjøretøyets konstruksjonsmessige integritet. 

Seter 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1 med hensyn til gripehåndtak på seteryggene er obligatorisk bare dersom alle 

setekonstruksjonene i hele kjøretøyet fornyes eller oppgraderes. 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1.2 med hensyn til dimensjonene på prioriterte seter og rundt dem er obligatorisk bare dersom 

seteoppstillingen i hele toget endres og dette kan oppnås uten å redusere togets eksisterende kapasitet. I sistnevnte tilfelle skal 

det være montert det største mulige antall prioriterte seter, samtidig som den eksisterende kapasiteten opprettholdes. 

Oppfyllelse av kravene med hensyn til fri høyde over de prioriterte setene er ikke obligatorisk dersom den frie høyden 

begrenses av en bagasjehylle som ikke endres konstruksjonsmessig i forbindelse med fornyelsen eller oppgraderingen.  

Rullestolplasser 

Montering av rullestolplasser er påkrevd bare dersom seteoppstillingen endres innenfor et fullstendig togsett. Dersom 

inngangsdøren eller de frie passasjene ikke kan endres så rullestoler kommer til, er det imidlertid ikke nødvendig å lage 

rullestolplasser dersom seteoppstillingen endres. Rullestolplasser som opprettes i eksisterende rullende materiell, kan plasseres i 

samsvar med tillegg I figur I4. 

Montering av innretninger for å tilkalle hjelp på rullestolplassene er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk 

kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Montering av et forflytningssete er obligatorisk bare dersom det ikke krever at utformingen av en eksisterende rullestolplass 

endres. 

Utvendige dører 

Oppfyllelse av kravene til merking av de utvendige dørenes innvendige plassering ved hjelp av kontraster på gulvnivå er 

obligatorisk bare når gulvbelegget fornyes eller oppgraderes. 

Oppfyllelse av kravene til signaler for åpning og lukking av dørene er obligatorisk bare når dørbetjeningssystemet fornyes eller 

oppgraderes. 

Fullstendig oppfyllelse av kravene til plassering og belysning av dørenes betjeningsinnretninger er obligatorisk bare når 

dørbetjeningssystemet fornyes eller oppgraderes, og dersom betjeningsinnretningene kan flyttes uten å endre kjøretøykon-

struksjonen eller døren. I slike tilfeller skal imidlertid de fornyede eller oppgraderte betjeningsinnretningene monteres så nær som 

mulig til det stedet der kravet oppfylles. 

Innvendige dører 

Oppfyllelse av kravene til de kreftene som trengs for å betjene betjeningsinnretningene for åpning og lukking av dører, er 

obligatorisk bare dersom døren og dørmekanismen og/eller betjeningsinnretningen oppgraderes eller fornyes. 

Belysning 

Oppfyllelse av kravet er ikke obligatorisk dersom det kan fastslås at det elektriske systemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å 

klare en ytterligere belastning, eller at slik belysning ikke kan installeres på stedet uten å foreta konstruksjonsmessige endringer 

(døråpninger osv.).  
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Toaletter 

Innsetting av et universaltoalett som fullt ut oppfyller kravene, er obligatorisk bare dersom eksisterende toaletter fornyes eller 

oppgraderes fullstendig og det finnes en rullestolplass, og dersom det kan innsettes et universaltoalett som oppfyller kravene 

uten konstruksjonsmessige endringer av vognkassen. 

Montering av enheter for å tilkalle hjelp på universaltoalettet er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk 

kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Frie passasjer 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.6 er obligatorisk bare dersom seteoppstillingen endres i hele kjøretøyet og kjøretøyet utstyres 

med en rullestolplass. 

Kravene til frie passasjer mellom sammenhengende kjøretøyer er obligatoriske bare dersom gangbroen fornyes eller 

oppgraderes. 

Opplysninger 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.7 med hensyn til ruteopplysninger er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering. 

Dersom det monteres et automatisk system for ruteopplysninger som del av et fornyelses- eller oppgraderingsprogram, skal det 

imidlertid oppfylle kravene i dette nummer. 

Samsvar med de andre delene av nr. 4.2.2.7 er obligatorisk dersom skilter eller innvendige flater fornyes eller oppgraderes. 

Høydeforskjeller 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.8 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering, bortsett fra at trinnforkantene skal 

utstyres med et varselbånd med en kontrastfarge når materialene på trinnoverflaten fornyes eller oppgraderes. 

Håndlister 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.9 er obligatorisk bare når eksisterende rekkverk fornyes eller oppgraderes. 

Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol 

Kravet om soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er obligatorisk bare når eksisterende soveplasser fornyes eller 

oppgraderes. 

Montering av innretninger for å tilkalle hjelp på soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er ikke obligatorisk dersom 

kjøretøyet ikke har et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Trinnplasseringer, trinn og ombordstigningshjelpemidler 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.11 og 4.2.2.12 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering, med det unntak at 

dersom bevegelige trinn eller andre innebygde ombordstigningshjelpemidler monteres, skal de være i samsvar med de relevante 

delavsnittene i dette nummer i TSI-en. 

Dersom en rullestolplass som er i samsvar med nr. 4.2.2.3 opprettes i forbindelse med fornyelse eller oppgradering, er det 

imidlertid obligatorisk å montere en eller annen form for ombordstigningshjelpemiddel i samsvar med nr. 4.4.3. 

 _____  
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Tillegg G 

Lydsignaler for utvendige passasjerdører 

Åpning av dør — Egenskaper 

— En langsomt pulserende flerklangtone (inntil to ganger per sekund) med to toner som avgis sekvensielt. 

— Frekvenser: 

— 2 200 Hz +/– 100 Hz 

— og 

— 1 760 Hz +/– 100 Hz 

— Lydtrykknivå 

— Gis ved enten 

— et automatisk tilpasset signalhorn innstilt på minst 5 dB LAeq over omgivende lydnivå opp til høyst 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0), 

— eller et ikke automatisk tilpasset signalhorn innstilt på 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0). 

— Innvendig måling midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet (T = lydsignalets samlede varighet) ved hjelp av et 

oppsett av målinger (horisontalt og så vertikalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

— Utvendig måling 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over plattformnivået (T = lydsignalets samlede 

varighet) ved hjelp av et oppsett av målinger (horisontalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

Lukking av dør — Egenskaper 

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

— Frekvens: 

— 1 900 Hz +/– 100 Hz 

— Lydtrykknivå 

— Gis ved enten 

— et automatisk tilpasset signalhorn innstilt på minst 5 dB LAeq over omgivende lydnivå opp til høyst 70 dB LAeq,T  

(+ 6/– 0), 

— eller et ikke automatisk tilpasset signalhorn innstilt på 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0). 

— Innvendig måling midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet (T = lydsignalets samlede varighet) basert på et 

oppsett av målinger (horisontalt og så vertikalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

— Utvendig måling 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over plattformnivået (T = lydsignalets samlede 

varighet) ved hjelp av et oppsett av målinger (horisontalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

Metode for innvendig måling av lydsignaler for passasjerdører (åpning og lukking) 

— Prøvinger skal utføres i forgangen med gjennomsnittsavlesning fra et oppsett med flere mikrofoner (utformet for å måle 

støy fra signalhorn i førerhuset i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/66/EF(1), TSI for støy); oppsettet består av 8 

mikrofoner som er jevnt fordelt i en sirkel med radius 250 mm. 

— Prøvingen skal utføres med et horisontalt oppsett (alle mikrofoner i samme avstand over gulvet, som vist i figur G1). 

Gjennomsnittet av avlesningene fra alle 8 mikrofoner vil bli brukt ved vurderingen. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/66/EF av 23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet 

«rullende materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1). 
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Figur G1 

Horisontalt oppsett 

 

Metode for utvendig måling av lydsignaler for passasjerdører (åpning og lukking) 

— Prøvinger skal utføres med gjennomsnittsavlesning fra et oppsett med flere mikrofoner (utformet for å måle støy fra 

signalhorn i førerhuset i samsvar med 2006/66/EF, TSI for støy); oppsettet består av 8 mikrofoner som er jevnt fordelt i en 

sirkel med radius 250 mm. 

— For den utvendige prøvingen bør den antatte plattformhøyden være spesifikk for den strekningen som kjøretøyet er 

beregnet å trafikkere (dersom det det på den trafikkerte strekningen er mer enn én plattformhøyde, skal den laveste høyden 

brukes, dvs. dersom det er plattformer med høyde 760 og 550 mm på den trafikkerte strekningen, skal prøvingen utføres 

for den laveste, som da vil være 550 mm). 

— Prøvingen skal utføres med et horisontalt oppsett (alle mikrofoner i samme avstand over plattformen. Gjennomsnittet av 

avlesningene fra alle 8 mikrofoner vil bli brukt ved vurderingen. 

Dersom det brukes et automatisk tilpasset signalhorn, skal det definere det omgivende støynivået før signalsekvensen. Et 

frekvensbånd fra 500 Hz til 5 000 Hz skal tas i betraktning. 

Målinger for å påvise samsvar skal utføres ved tre forskjellige dører på et tog. 

Merk: Døren skal være helt åpen når det utføres prøving for lukking av døren, og helt lukket når det utføres prøving for åpning 

av døren. 

 _____  
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Tillegg H 

Diagrammer over prioriterte seter 

Forklaring for figur H1-H4 

1 Målehøyde for sitteflater 

2 Avstand mellom seter som er vendt mot hverandre 

3 Fri høyde over setet 

Figur H1 

Fri høyde over prioriterte seter 

 

Figur H2 

Prioriterte seter som vender samme vei 
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Figur H3 

Prioriterte seter som vender mot hverandre 

 

Figur H4 

Prioriterte seter som vender mot hverandre med bord i oppslått stilling 

 

 _____  
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Tillegg I 

Diagrammer over rullestolplasser 

Figur I1 

Rullestolplass og sete som vender mot hverandre 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Fremre kant av setepute på passasjersete 

3 Rullestolplass 

Figur I2 

Rullestolplass med sete som vender samme vei 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Rygg på passasjersete foran 

3 Rullestolplass  
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Figur I3 

To rullestolplasser som vender mot hverandre 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Avstand mellom rullestolplassene minst 250 mm 

3 Rullestolplass 

Figur I4 

To rullestolplasser ved siden av hverandre (gjelder bare oppgradert/fornyet rullende materiell) 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Støtte foran rullestolplassen 

3 Dobbelt rullestolplass 

 _____  
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Tillegg J 

Diagrammer over frie passasjer 

Figur J1 

Minstebredden på fri passasje fra gulvnivå til en høyde på 1 000 mm 

 

1 Tverrsnitt av fri passasje 

2 Oversiktstegning i en høyde på 25–975 mm over gulvet 

Figur J2 

Minsteprofil for fri passasje mellom sammenhengende kjøretøyer i samme togsett 
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Figur J3 

Minsteprofil for fri passasje til og fra rullestolplasser 

 

 _____  

Tillegg K 

Tabell over korridorbredde for områder som er tilgjengelige med rullestol i rullende materiell 

Tabell K1 

Bredde på fri passasje i korridor (mm) 1 200 1 100 1 000 900 850 800 

Dørens anvendbare bredde, eller bredden 

på en vinkelrett fri passasje i korridor 

(mm) 

800 850 900 1 000 1 100 1 200 
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Tillegg L 

Rekkevidde for en rullestolbruker 

Figur L1 

Rekkevidde for en person i rullestol 

 

1 Bekvem rekkevidde 

2 Setets referansepunkt 

 _____  
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Tillegg M 

Rullestol som kan transporteres på tog 

M.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives de tekniske grenseverdiene for en rullestol som kan transporteres på tog. 

M.2 EGENSKAPER 

De tekniske minstekravene er som følger: 

Grunnleggende mål 

— Bredde 700 mm pluss minst 50 mm på hver side for hendene ved forflytning 

— Lengde 1 200 mm pluss 50 mm for føttene 

Hjul 

— Det minste hjulet skal være i stand til å kjøre over en åpning som måler 75 mm horisontalt og 50 mm vertikalt 

Høyde 

— Høyst 1 375 mm, med en 95-prosentil mannlig bruker 

Snuområde 

— 1 500 mm 

Vekt 

— Samlet vekt 300 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje) for en elektrisk rullestol som det ikke kreves hjelp til ved 

kryssing av et ombordstigningshjelpemiddel. 

— Samlet vekt 200 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje) for en manuelt betjent rullestol. 

Hinderhøyde som kan forseres, og bakkeklaring 

— Hinderhøyde som kan forseres: Høyst 50 mm 

— Ved en stigningsvinkel på 10° skal bakkeklaringen for bevegelse forover ved slutten av stigningen være minst 60 mm 

(under fotstøtten) 

Største helningsvinkel som rullestolen kan holde seg stabil ved: 

— Dynamisk stabilitet i alle retninger ved en vinkel på 6 grader. 

— Statisk stabilitet i alle retninger (også ved bruk av brems) ved en vinkel på 9 grader. 

 _____  
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Tillegg N 

Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

N.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives skilt til bruk på både infrastruktur og rullende materiell. 

N.2 SKILTENES MÅL 

Skilt for infrastruktur for bevegelseshemmede personer skal beregnes etter følgende formel: 

— Leseavstand i mm delt på 250, multiplisert med 1,25 = rammestørrelse i mm, dersom en ramme benyttes. 

Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne innvendig i rullende materiell skal være minst 60 mm, unntatt 

skilt som angir funksjoner på toaletter og stellerom, som kan være mindre. 

Minstestørrelsen på skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne utvendig på rullende materiell er 85 mm. 

N.3 SYMBOLER SOM SKAL BRUKES PÅ SKILT 

Skiltene fastsatt i nr. 4.2.1.10 skal ha hvitt symbol på mørkeblå bunn. Den mørkeblå fargen skal ha en kontrast på 0,6 i forhold 

til hvit. 

Dersom disse skiltene er satt opp på et mørkeblått panel, er det tillatt å bytte om på skiltets farger (dvs. mørkeblått symbol på 

hvit bunn). 

Internasjonalt skilt for rullestol 

Skiltet som identifiserer områder som er tilgjengelige med rullestol, skal ha et symbol som er i samsvar med spesifikasjonene 

nevnt i tillegg A indeks 12. 

Skilt for induksjonssløyfe 

Skiltet som viser hvor det er installert induksjonssløyfer, skal ha et symbol som er i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg 

A indeks 13. 

Skilt for prioriterte seter 

Skiltet som viser hvor det finnes prioriterte seter, skal ha symboler i samsvar med figur N1. 

Figur N1 

Symboler for prioriterte seter 

 

 __________  


