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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1303/2014 

av 18. november 2014 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler i Den 

europeiske unions jernbanesystem(*) 

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 jern-

banesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 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 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») er tilpasset den 

tekniske utvikling, markedsutviklingen og samfunnsmessige krav, og skal framlegge et forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til dette mandatet er Byrået bedt 

om å utvide virkeområdet for TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

3) Den 21. desember 2012 utstedte Byrået en rekommandasjon om den reviderte TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

4) For å følge med i den teknologiske utviklingen og stimulere til modernisering bør det arbeides med å fremme 

nyskapende løsninger som bør tillates gjennomført på visse vilkår. Når en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten 

eller dens representant angi på hvilken måte den avviker fra eller supplerer det relevante punktet i TSI-en, og den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom vurderingen er positiv, bør Byrået fastsette hensikts-

messige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner for den nyskapende løsningen og utarbeide relevante vurde-

ringsmetoder. 

5) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de øvrige med-

lemsstater om tekniske regler, framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som skal benyttes i særtilfeller, og 

om hvilke organer som har ansvar for å gjennomføre dette. 

6) Rullende materiell reguleres på det nåværende tidspunkt av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller 

internasjonale avtaler. Disse avtalene bør ikke være til hinder for den pågående og framtidige utviklingen, som tar sikte 

på økt samtrafikkevne. Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

7) Denne forordning bør gjelde for tunneler uansett trafikkmengde. 

8) Enkelte medlemsstater har allerede innført sikkerhetsregler som krever et høyere sikkerhetsnivå enn det som er fastsatt i 

denne TSI-en. Denne forordning bør gi medlemsstatene mulighet til å beholde denne type regler, men bare for 

delsystemene «Infrastruktur», «Energi» og «Drift og trafikkstyring». Disse eksisterende reglene skal anses som 

nasjonale sikkerhetsregler som definert i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(3). Dessuten skal 

medlemsstatene, i samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv, sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes i sin 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 394, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 

15.12.2016, s. 59. 

(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 («byråfor-

ordningen») (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerheten på Fellesskapets jernbaner og om endring av råds -

direktiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innk reving 

av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (EUT L 164 av 30.4.2004, s.  44). 
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alminnelighet og, så langt det er praktisk mulig, stadig forbedres, idet det tas hensyn til utviklingen av Unionens 

regelverk og den tekniske og vitenskapelige utvikling, med hovedvekt på forebygging av alvorlige ulykker. Det bør 

imidlertid ikke fastsettes ytterligere tiltak for rullende materiell. 

9) Det hører inn under medlemsstatenes myndighet å definere redningstjenestenes oppgaver og ansvar. Medlemsstatene bør, 

for tunneler som hører inn under denne forordnings virkeområde, samordne tilgangen til redningstjenester i samarbeid med 

disse tjenestene. Det er viktig å fastsette tiltak på redningsområdet som bygger på en forutsetning om at redningstjenester 

som settes inn ved en tunnelulykke, skal beskytte menneskers liv og ikke materielle verdier som kjøretøyer eller strukturer. 

10) Kommisjonsvedtak 2008/163/EF(1) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i 

jernbanetunneler bør oppheves. 

11) For å unngå unødige ekstrakostnader og administrative byrder bør vedtak 2008/163/EF fortsatt få anvendelse, etter at 

det er opphevet, på de delsystemer og prosjekter som er 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 

Med dette vedtas den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for sikkerhet i jernbanetunneler i hele Den europeiske 

unions jernbanesystem, som oppført i vedlegget. 

Artikkel 2 

TSI-en får anvendelse på delsystemene «Styring, kontroll og signal», «Infrastruktur», «Energi», «Drift og trafikkstyring» og 

«Rullende materiell» som beskrevet i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

TSI-en får anvendelse på disse delsystemene i samsvar med punkt 7 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Det tekniske og geografiske virkeområdet for denne forordning er oppført i punkt 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

1. Når det gjelder de særtilfeller som er oppført i punkt 7.3 i vedlegget til denne forordning, skal vilkårene som må være 

oppfylt ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, være som fastsatt i gjeldende 

nasjonale regler i den medlemsstat som gir tillatelse til ibruktaking av delsystemene som hører inn under denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette de øvrige medlemsstater og 

Kommisjonen om: 

a) nasjonale regler som nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av nasjonale regler som 

nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer som i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er utpekt til å foreta samsvarsvurdering og 

verifisering i de særtilfeller som er oppført i punkt 7.3 i vedlegget.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i 

jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1). 
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Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om følgende typer avtaler innen seks måneder etter at denne forordning er 

trådt i kraft: 

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere som inngås på enten fast eller 

midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av den planlagte transporttjenestens svært spesielle eller lokale karakter, 

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller sikkerhetsmyndigheter som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne, 

c) internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller 

infrastrukturforvaltere fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én infrastrukturforvalter fra en tredjestat, som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

2. Avtaler som allerede er meldt i henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF(1), kommisjonsvedtak 2008/231/EF(2), 

kommisjonsbeslutning 2011/314/EU(3) eller kommisjonsbeslutning 2012/757/EU(4), skal ikke meldes på nytt. 

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende og 

allerede meldte avtaler. 

Artikkel 6 

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

oversende Kommisjonen en liste over langt framskredne prosjekter som gjennomføres på dens territorium. 

Artikkel 7 

Hver medlemsstat skal, i samsvar med kapittel 7 i vedlegget til denne forordning, ajourføre den nasjonale gjennomførings-

planen for TSI-en, fastsatt i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2006/920/EF, artikkel 4 i vedtak 2008/231/EF og artikkel 5 i 

beslutning 2011/314/EU. 

Hver medlemsstat skal innen 1. juli 2015 oversende sin ajourførte gjennomføringsplan til de øvrige medlemsstater og Kommi-

sjonen. 

Artikkel 8 

1. For å følge med i den tekniske utvikling kan det bli nødvendig med nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, og/eller som ikke kan vurderes med de metoder som er oppført i vedlegget. I så fall kan det 

utarbeides nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder knyttet til disse nyskapende løsningene, i samsvar med 

bestemmelsene i nr. 2–5. 

2. Nyskapende løsninger kan være knyttet til delsystemene nevnt i artikkel 2, deres deler og deres samtrafikkomponenter. 

3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten, eller dens representant etablert innenfor Unionen, angi på 

hvilken måte den avviker fra eller supplerer bestemmelsene i de relevante TSI-ene, og framlegge avvikene for Kommisjonen til 

analyse. Kommisjonen kan be om en uttalelse fra Byrået om den foreslåtte nyskapende løsningen. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1). 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF, og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 (EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/314/EU av 12. mai 2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 144 av 31.5.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av vedtak 2007/756/EF (EUT L 345 av 

15.12.2012, s. 1). 
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4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal det 

utarbeides hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og en vurderingsmetode, som de relevante TSI-ene må 

inneholde for at den nyskapende løsningen skal kunne benyttes, og deretter skal de innlemmes i de relevante TSI-ene under 

gjennomgangen i henhold til artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, kan den foreslåtte nyskapende 

løsningen ikke benyttes. 

5. I påvente av gjennomgangen av de relevante TSI-ene skal en positiv uttalelse fra Kommisjonen anses som et akseptabelt 

kriterium for å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes i vurderingen av 

delsystemet. 

Artikkel 9 

Vedtak 2008/163/EF oppheves med virkning 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 er langt framskredne eller omfattes av en løpende avtale på 

tidspunktet for kunngjøring av denne forordning. 

Artikkel 10 

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. 

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 

1.1. Teknisk virkeområde 

a) Denne TSI-en vedrører følgende delsystemer, som definert i direktiv 2008/57/EF: «Styring, kontroll og signal» 

(CCS), «Infrastruktur» (INF), «Energi» (ENE), «Drift og trafikkstyring» (OPE) og «Rullende materiell» 

(lokomotiver og passasjervogner, LOC&PAS). 

b) Denne TSI-en har som formål å fastsette et helhetlig sett av særlige tiltak for tunneler, innenfor delsystemene 

«Infrastruktur», «Energi», «Rullende materiell», «Styring, kontroll og signal» og «Drift», og derved sørge for et 

optimalt sikkerhetsnivå i tunneler på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 

c) Den skal muliggjøre fri bevegelighet for kjøretøyer som er i samsvar med denne TSI-en, i jernbanetunneler på 

harmoniserte sikkerhetsvilkår. 

d) I denne TSI-en fastsettes bare tiltak som skal redusere den særlige risikoen ved tunneler. Risiko knyttet til selve 

jernbanedriften, for eksempel avsporing og kollisjon med andre tog, behandles innenfor rammen av generelle 

jernbanesikkerhetstiltak. 

e) Det eksisterende sikkerhetsnivået i en stat skal ikke reduseres, som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF. Medlemsstatene kan opprettholde strengere krav så lenge disse kravene ikke er til hinder for drift 

med tog som oppfyller TSI-kravene. 

f) Medlemsstatene kan fastsette nye og strengere krav for bestemte tunneler i samsvar med artikkel 8 i 

direktiv 2004/49/EF; disse kravene skal meldes til Kommisjonen før de innføres. Slike strengere krav skal 

bygge på en risikoanalyse og være berettiget ut fra en særlig risikosituasjon. De skal utarbeides etter 

samråd med infrastrukturforvalteren og vedkommende redningsmyndigheter, og skal være gjenstand for en 

nytte- og kostnadsanalyse. 

1.1.1. Virkeområde med hensyn til tunneler 

a) Denne TSI-en får anvendelse på nye, fornyede og oppgraderte tunneler som befinner seg i Den europeiske 

unions jernbanenett, og som er i samsvar med definisjonen i punkt 2.4 i denne TSI-en. 

b) Stasjoner som ligger i tunneler, skal være i samsvar med nasjonale regler for brannsikring. Når de benyttes som 

sikre områder, kreves det bare at de er i samsvar med spesifikasjonene i punkt 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 og 4.2.1.5.3 i 

denne TSI-en. Når de benyttes som brannslokkingspunkter, kreves det bare at de er i samsvar med 

spesifikasjonene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) og punkt 4.2.1.7 bokstav e) i denne TSI-en. 

1.1.2. Virkeområde med hensyn til rullende materiell 

a) Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner. 

b) Rullende materiell i kategori A eller B i henhold til den tidligere TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (vedtak 

2008/163/EF) beholder sin kategori i denne TSI-en som fastsatt i punkt 4.2.3. 

1.1.3. Virkeområde med hensyn til driftsmessige aspekter 

Denne TSI-en får anvendelse på drift med alt rullende materiell som kjører i de tunneler som er nevnt i punkt 1.1.1. 

1.1.3.1. Drift med godstog 

Når hvert kjøretøy i et godstog eller i et tog med farlig gods som definert i punkt 2.4 er i samsvar med de 

strukturelle TSI-ene som gjelder for dem (lokomotiver og passasjervogner (LOC&PAS) – sikkerhet i 

jernbanetunneler (SRT) – støy (NOI)– styring, kontroll og signal (CCS) – godsvogner (WAG)), og når vognen(e) i 

toget med farlig gods er i samsvar med vedlegg II til direktiv 2008/68/EF, skal godstoget eller toget med farlig gods, 

når det benyttes i samsvar med kravene i TSI-en for drift og trafikkstyring, tillates å kjøre i alle tunneler i Den 

europeiske unions jernbanesystem. 

1.1.4. Virkeområde med hensyn til risiko, og risiko som ikke omfattes av denne TSI-en 

a) Denne TSI-en omfatter særlig sikkerhetsrisiko for passasjerer og togpersonale i tunneler, men bare i forbindelse 

med delsystemene nevnt ovenfor. Den omfatter også risiko for personer i nærheten av en tunnel der følgene 

ville bli katastrofale om strukturen skulle bryte sammen. 

b) Når en risikoanalyse fører til den konklusjon at andre tunnelhendelser kan være relevante, skal det fastsettes 

særlige tiltak for å håndtere disse scenarioene. 
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c) Følgende risiko omfattes ikke av denne TSI-en: 

1) helse og sikkerhet for personale som arbeider med vedlikehold av faste anlegg i tunnelen, 

2) økonomisk tap som skyldes skade på strukturer og tog, og tap som følge av manglende tilgjengelighet til 

tunnelen i forbindelse med reparasjoner, 

3) uvedkommendes adgang til tunnelen via tunnelåpningene, 

4) terrorisme, dvs. en bevisst og overlagt handling med sikte på å forårsake ødeleggelse, personskade og tap av 

menneskeliv. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er hele jernbanenettet, bestående av: 

— det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i punkt 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN), som beskrevet i punkt 2.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— andre deler av nettet i hele jernbanesystemet, etter utvidelsen av virkeområdet som er omhandlet i punkt 4 i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

med unntak av de tilfeller som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

2. DEFINISJON AV ASPEKT/VIRKEOMRÅDE 

2.1. Generelt 

a) Arbeidet med å fremme tunnelsikkerheten skjer på fire nivåer: forebygging, begrensning, evakuering og 

redning. 

b) Det viktigste området er forebygging, etterfulgt av begrensning og så videre. 

c) De ulike sikkerhetsnivåene gir til sammen en lav restrisiko. 

 

d) Et viktig trekk ved jernbaner er den iboende muligheten til å forhindre ulykker ved at trafikken foregår på 

skinner og blir kontrollert og regulert ved hjelp av et signalsystem.  
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2.2. Risikoscenarioer 

a) I denne TSI-en fastsettes tiltak som kan hindre eller begrense vanskeligheter i forbindelse med evakuerings- 

eller redningsoperasjoner etter en jernbaneulykke i en tunnel. 

 

b) Det er angitt relevante tiltak som vil gi kontroll over eller i betydelig grad redusere risikoen i forbindelse med 

de særlige hendelsesscenarioene for tunneler som er nevnt ovenfor. 

c) Tiltakene er utarbeidet innenfor kategoriene forebygging, begrensning, evakuering og redning; de er imidlertid 

ikke oppført under disse kategoriene i denne TSI-en, men under de berørte delsystemene. 

d) De fastsatte tiltakene kan anses som en reaksjon på tre typer hendelser: 

2.2.1. «Varme» hendelser: brann, eksplosjon etterfulgt av brann, utslipp av giftig røyk eller gass 

a) Den største faren er brann. Med brann menes en kombinasjon av varme, flammer og røyk. 

b) Brannen starter om bord i et tog. 

Brannen oppdages av branndetektorer eller av personer om bord. Lokomotivføreren får melding om et problem, 

enten om brann via en automatisk brannvarsler eller om et generelt problem via en passasjeralarm som aktiveres 

av passasjerer. 

Lokomotivføreren er opplært til å handle på hensiktsmessig måte ut fra forholdene på stedet. 

Ventilasjonen stenges for å hindre at røyken sprer seg. Er det rullende materiellet i kategori B, vil passasjerene i 

det berørte området forflytte seg til et område i toget som ikke er berørt, der de er beskyttet mot brann og røyk. 

Toget forlater tunnelen når det er mulig. Passasjerene evakueres etter togpersonalets anvisninger eller ved å ta 

seg til et sikkert område i friluft på egen hånd. 

Dersom det er hensiktsmessig, kan toget stanse ved et brannslokkingspunkt inne i tunnelen. Passasjerene 

evakueres etter togpersonalets anvisninger eller ved å ta seg til et sikkert område på egen hånd. 

Dersom et brannslokkingsanlegg kan slokke brannen, blir hendelsen en «kald» hendelse. 

c) Brannen starter i tunnelen. 

Dersom brannen starter i en tunnel eller i et teknisk rom, er lokomotivføreren opplært til å handle på 

hensiktsmessig måte ut fra forholdene på stedet, i samsvar med de særlige hendelsesscenarioene for tunneler 

som er beskrevet i beredskapsplanen. 
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2.2.2. «Kalde» hendelser: kollisjon, avsporing 

a) De særlige tiltakene for tunneler dreier seg først og fremst om angrepsvei/rømningsvei som letter evakueringen 

og redningstjenestenes arbeid. 

b) Til forskjell fra varme hendelser er det ikke noe tidspress som skyldes farlige omgivelser på grunn av brann. 

2.2.3. Langvarig stans 

a) En langvarig stans (en ikke-planlagt stans på over ti minutter i en tunnel, men uten en varm eller kald hendelse) 

er ikke i seg selv en trussel mot passasjerer og personale. 

b) Den kan imidlertid føre til panikk, og til spontan, ukontrollert evakuering som utsetter personer for farene i en 

tunnel. 

2.2.4. Unntak 

Scenarioer som ikke er tatt med, er oppført i punkt 1.1.4. 

2.3. Redningstjenestenes oppgaver 

a) Redningstjenestenes oppgaver hører inn under relevant nasjonal lovgivning. 

b) Redningstiltakene i denne TSI-en er basert på forutsetningen om at redningstjenester som settes inn ved en 

tunnelhendelse, først og fremst skal beskytte menneskers liv. 

c) Det forutsettes at de 

1) ved en «varm» hendelse 

— redder personer som ikke selv kan nå fram til et sikkert område, 

— gir førstehjelp til evakuerte personer, 

— slokker brann i den utstrekning det kreves for å beskytte seg selv og personer som utsettes for 

hendelsen, 

— gjennomfører evakuering fra sikre områder inne i tunnelen til et endelig, sikkert sted, 

2) ved en «kald» hendelse 

— redder personer, 

— gir førstehjelp til alvorlig skadede personer, 

— befrir innestengte personer, 

— gjennomfører evakuering til et endelig, sikkert sted. 

d) Denne TSI-en inneholder ingen krav til tid eller resultater. 

e) Selv om hendelser i jernbanetunneler med flere omkomne er sjeldne, er det underforstått at det, med svært liten 

sannsynlighet, kan forekomme hendelser der selv godt utstyrte redningstjenester har begrensede muligheter, for 

eksempel en større brann der et godstog er involvert. 

f) Dersom det i beredskapsplanene forventes mer av redningstjenestene enn det som er forutsatt ovenfor, kan det 

treffes ytterligere tiltak eller stilles ytterligere utstyr til rådighet. 

2.4. Definisjoner 

I denne TSI menes med: 

a) «jernbanetunnel» en skjæring eller en konstruksjon rundt sporet som gjør det mulig for jernbanen å passere for 

eksempel høyereliggende terreng, bygninger eller vann. Tunnelens lengde defineres som lengden av den del 

som er helt omsluttet, målt på spornivå. I denne TSI-en er en tunnel minst 0,1 km lang. Når visse krav gjelder 

bare for lengre tunneler, angis tersklene i de relevante punktene, 

b) «sikkert område» et sted i eller utenfor tunnelen der det er mulig å overleve en stund, og der passasjerer og 

personale kan søke tilflukt etter at de har forlatt et tog, 
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c) «utgangspunkt for brannslokking» et bestemt sted i eller utenfor tunnelen der redningstjenesten kan bruke 

brannslokkingsutstyr, og dit passasjerer og personale kan evakuere fra et tog, 

d) «teknisk rom» lukket rom med inn-/utgangsdører i eller utenfor tunnelen, med sikkerhetsanlegg som kreves til 

minst én av følgende funksjoner: selvredning, evakuering, nødkommunikasjon, redning og brannslokking, 

signal- og kommunikasjonsutstyr samt strømforsyning, 

e) «godstog» et tog som består av ett eller flere lokomotiver og én eller flere vogner. Et godstog med minst én 

vogn med farlig gods er et tog med farlig gods. 

f) Alle definisjoner som gjelder rullende materiell, er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner og i 

TSI-en for godsvogner. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

I tabellen nedenfor vises de grunnleggende parametrene i denne TSI-en og hvordan de tilsvarer de grunnleggende 

kravene som er beskrevet og nummerert i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

Element i delsystemet 

«Infrastruktur» 
Ref. punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Ingen adgang for uved-

kommende til nødutganger 

og tekniske rom 

4.2.1.1 2.1.1     

Motstandsdyktighet mot brann 

i tunnelstrukturer 

4.2.1.2 1.1.4 

2.1.1 

    

Bygningsmaterialets 

branntekniske egenskaper 

4.2.1.3 1.1.4 

2.1.1 

 1.3.2 1.4.2  

Branndeteksjon 4.2.1.4 1.1.4 

2.1.1 

    

Evakueringsmuligheter 4.2.1.5 1.1.5 

2.1.1 

    

Gangveier for rømning 4.2.1.6 2.1.1     

Brannslokkingspunkter 4.2.1.7 2.1.1    1.5 

Nødkommunikasjon 4.2.1.8 2.1.1     

 

Element i delsystemet «Energi» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Seksjonering av kontaktled-

ning eller strømskinner 

4.2.2.1 2.2.1     

Jording av kontaktledning 

eller strømskinner 

4.2.2.2 2.2.1     

Strømforsyning 4.2.2.3 2.2.1     

Krav til elektriske kabler i 

tunneler 

4.2.2.4 2.2.1 

1.1.4 

 1.3.2 1.4.2  

Elektriske anleggs pålitelighet 4.2.2.5 2.2.1     
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Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 
Ref. punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Tiltak for å hindre brann 4.2.3.1 1.1.4 

2.4.1 

 1.3.2 1.4.2  

Tiltak for å detektere og 

kontrollere brann 

4.2.3.2 1.1.4 

2.4.1 

    

Krav vedrørende nødssitua-

sjoner 

4.2.3.3 2.4.1 2.4.2   1.5 

2.4.3 

Krav vedrørende evakuering 4.2.3.4 2.4.1     

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

a) Den europeiske unions jernbanesystem, som omfattes av direktiv 2008/57/EF, og der delsystemene inngår, er 

utviklet til et integrert system hvis helhetlighet må kontrolleres. 

b) Helhetligheten er kontrollert i forbindelse med utarbeidingen av spesifikasjonene i denne TSI-en, dens 

grensesnitt mot systemene den er integrert i, og driftsreglene for jernbanen. 

c) De grunnleggende parametrene for sikkerhet i jernbanetunneler er oppført for delsystemene «Infrastruktur», 

«Energi» og «Rullende materiell» i punkt 4.2 i denne TSI-en, idet det tas hensyn til alle relevante 

grunnleggende krav. Krav og ansvarsområder knyttet til driften er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring og 

i punkt 4.4 i denne TSI-en. 

4.2. Delsystemenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifi-

kasjoner for de særlige aspektene ved tunnelsikkerhet i ovennevnte delsystemer: 

4.2.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

4.2.1.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Ingen adgang for uvedkommende til tekniske rom. 

b) Når nødutgangene er låst av hensyn til sikkerheten, skal de alltid kunne åpnes fra innsiden. 

4.2.1.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Ved brann skal tunnelkledningen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og 

personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet 

skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen. 

b) I senketunneler og tunneler som kan føre til kollaps i viktige tilstøtende strukturer, skal tunnelens hovedstruktur 

motstå branntemperatur i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at de truede delene av tunnelen og tilstøtende 

strukturer kan evakueres. Dette tidsrommet skal angis i beredskapsplanen. 
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4.2.1.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Denne spesifikasjonen gjelder for bygningsmaterialer og bygningselementer inne i tunneler. 

b) Bygningsmaterialer i tunneler skal oppfylle kravene for klasse A2 i kommisjonsvedtak 2000/147/EF. Ikke-

bærende paneler og annet utstyr skal oppfylle kravene for klasse B i kommisjonsvedtak 2000/147/EF. 

c) Materialer som ikke bidrar vesentlig til en brannbelastning, skal listeføres. De behøver ikke overholde 

bestemmelsene ovenfor. 

4.2.1.4. Branndeteksjon i tekniske rom 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Tekniske rom skal være utstyrt med detektorer som varsler infrastrukturforvalteren i tilfelle brann. 

4.2.1.5. Evakueringsanlegg 

4.2.1.5.1. Sikkert område 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Et sikkert område skal gjøre det mulig å evakuere tog som bruker tunnelen. Det skal ha en kapasitet som 

tilsvarer den maksimale kapasiteten for tog som skal trafikkere linjen der tunnelen befinner seg. 

b) I det sikre området skal det være mulig å overleve for passasjerer og personale til evakueringen fra det sikre 

området til et endelig, sikkert sted er helt gjennomført. 

c) Fra sikre områder under bakken eller under vann skal det være mulig ta seg fra det sikre området til friluft uten 

å måtte returnere til det berørte tunnelløpet. 

d) I utformingen av et sikkert område under bakken, med tilhørende utstyr, skal det tas høyde for røykkontroll, 

framfor alt for å beskytte personer som benytter anlegget til å evakuere seg selv. 

4.2.1.5.2. Tilgang til det sikre området 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Sikre områder skal være tilgjengelige for personer som selv begynner å evakuere fra toget, og for 

redningstjenestene. 

b) En av følgende løsninger skal velges for å få tilgang til det sikre området fra et tog: 

1) Laterale og/eller vertikale nødutganger til friluft. Slike utganger skal finnes minst én gang per 1 000 meter. 

2) Tverrforbindelser mellom uavhengige tunnelløp som ligger ved siden av hverandre, og som gjør det mulig å 

bruke den tilstøtende tunnelen som et sikkert område. Tverrforbindelser skal finnes minst én gang per 

500 meter. 

3) Alternative tekniske løsninger som gir et sikkert område med minst tilsvarende sikkerhetsnivå, er tillatt. Det 

tilsvarende sikkerhetsnivået for passasjerer og personale skal godtgjøres ved hjelp av den felles 

sikkerhetsmetoden for risikovurdering. 

c) Dører fra rømningsveien til det sikre området skal som et minimum ha en fri åpning som er 1,4 m bred og 2,0 m 

høy. Alternativt er det tillatt å bruke flere smalere dører ved siden av hverandre, så lenge det kan godtgjøres at 

persongjennomstrømningen er like god eller bedre. 

d) Etter passasje gjennom dørene skal fri bredde være minst 1,5 m og fri høyde minst 2,25 m. 

e) Det skal beskrives i beredskapsplanen hvordan redningstjenestene skal ta seg til det sikre området. 

4.2.1.5.3. Kommunikasjonsmidler i sikre områder 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km.  
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Det skal være mulig å kommunisere med infrastrukturforvalterens kontrollsentral fra sikre områder under bakken, 

via mobiltelefon eller en fast forbindelse. 

4.2.1.5.4. Nødbelysning langs rømningsveier 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 0,5 km. 

a) Det skal finnes nødbelysning som viser vei for passasjerer og personale til et sikkert område i en 

nødssituasjon. 

b) Belysningen skal oppfylle følgende krav: 

1) Enkeltsportunnel: på siden av gangbanen. 

2) Flersportunnel: på begge sider av tunnelløpet. 

3) Belysningens plassering: 

— Så lavt som mulig over gangbanen, men ikke slik at det hindrer fri passasje for personer, eller 

— innebygd i håndlistene. 

4) Konstant belysningsstyrke skal være minst 1 lux i horisontalt plan på nivå med gangbanen. 

c) Autonomi og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at 

hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene og 

beskrevet i beredskapsplanen. 

d) Dersom nødbelysningen er slokket under normale driftsforhold, skal den kunne tennes på følgende måter: 

1) Manuelt, med brytere plassert med 250 meters mellomrom inne i tunnelen. 

2) Av driftsansvarlig for tunnelen ved hjelp av fjernstyring. 

4.2.1.5.5. Rømningsskilt 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Rømningsskiltene skal vise nødutgangene samt avstanden og retningen til et sikkert område. 

b) Alle skilt skal være utformet i samsvar med kravene i direktiv 92/58/EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav 

til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen, og i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A  

indeks 1. 

c) Rømningsskiltene skal være montert på sideveggene langs gangveiene for rømning. 

d) Maksimal avstand mellom rømningsskiltene er 50 m. 

e) Dersom det finnes nødutstyr i tunnelen, skal det være skilt som viser hvor dette er plassert. 

f) Alle dører som fører til nødutganger eller tverrforbindelser, skal være merket. 

4.2.1.6. Gangveier for rømning 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 0,5 km. 

a) Gangveiene skal anlegges på minst den ene siden av sporet en enkeltsporstunnel og på begge sider av 

tunnelløpet i en flersporstunnel. I tunnelløp med mer enn to spor skal det være adgang til en gangbane fra hvert 

spor. 

1) Gangveiens bredde skal være minst 0,8 m. 

2) Fri høyde over gangveien skal være minst 2,25 m. 

3) Gangveien skal ligge i høyde med skinneoverkanten eller høyere. 

4) Lokale innsnevringer på grunn av hindringer i rømningsområdet skal unngås. Eventuelle hindringer skal 

ikke redusere minstebredden til under 0,7 m, og hindringens lengde skal ikke være over 2 m. 
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b) En ubrutt håndlist skal monteres 0,8–1,1 m over gangbanen og føre til et sikkert område. 

1) Håndlistene skal plasseres utenfor gangbanens minstebredde. 

2) Før og etter en hindring skal håndlisten vinkles 30–40o på tunnelens lengdeakse. 

4.2.1.7. Brannslokkingspunkter 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) I dette punkt anses to eller flere tunneler som følger på hverandre, som én tunnel, med mindre følgende vilkår er 

oppfylt: 

1) Avstanden mellom tunnelene i friluft er lengre enn maksimumslengden på togene som skal trafikkere 

linjen + 100 m. 

2) Forholdene i området i friluft og omkring sporet mellom tunnelene gjør det mulig for passasjerene å fjerne 

seg fra toget via et sikkert sted. Det sikre stedet skal være stort nok til å romme alle passasjerer tilsvarende 

den maksimale kapasiteten for et tog som skal trafikkere linjen. 

b) Det skal opprettes brannslokkingspunkter 

1) utenfor begge tunnelåpninger i tunneler > 1 km og 

2) inne i tunnelen, i samsvar med den kategori av rullende materiell som skal trafikkere tunnelen, i henhold til 

følgende tabell: 

Tunnellengde 
Kategori av rullende materiell i samsvar 

med punkt 4.2.3 

Maksimal avstand fra tunnelåpningene til et 

brannslokkingspunkt og mellom 

brannslokkingspunkter 

1–5 km Kategori A eller B Brannslokkingspunkt er ikke påkrevd 

5–20 km Kategori A 5 km 

5–20 km Kategori B Brannslokkingspunkt er ikke påkrevd 

> 20 km Kategori A 5 km 

> 20 km Kategori B 20 km 

c) Krav til alle brannslokkingspunkter: 

1) Brannslokkingspunktene skal ha vannforsyning (minst 800 l/min i 2 timer) like ved stedet der toget skal 

stanse. Vannforsyningsmetoden skal beskrives i beredskapsplanen. 

2) Stedet der det berørte toget skal stanse, skal markeres for lokomotivføreren. Dette skal ikke kreve særskilt 

utstyr om bord (alle tog som oppfyller TSI-kravene, skal kunne benytte tunnelen). 

3) Brannslokkingspunktene skal være tilgjengelige for redningstjenestene. Det skal beskrives i beredskapsplanen 

hvordan redningstjenestene når fram til brannslokkingspunktet og tar i bruk utstyret. 

4) Det skal være mulig å stenge av kjørestrømmen og jorde elektriske anlegg på brannslokkingspunktene, 

enten lokalt eller med fjernstyring. 

d) Krav til brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene 

I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene oppfylle 

følgende krav: 

1) Området i friluft omkring brannslokkingspunktet skal ha et areal på minst 500 m2. 



Nr. 18/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

e) Krav til brannslokkingspunkter inne i tunnelen 

I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter inne i tunnelen oppfylle følgende 

krav: 

1) Et sikkert område skal være tilgjengelig fra stedet der toget stanser. Ved dimensjonering av evakueringsveien 

som fører til det sikre området, skal det tas hensyn til evakueringstiden (som angitt i punkt 4.2.3.4.1) og 

planlagt kapasitet i togene (nevnt i punkt 4.2.1.5.1) som skal trafikkere tunnelen. Det skal godtgjøres at 

størrelsen på evakueringsveien er tilstrekkelig. 

2) Det sikre området som hører sammen med brannslokkingspunktet, skal ha et areal til å stå på som er 

tilstrekkelig stort i forhold til den tid man regner med at passasjerene må vente til de kan evakueres til et 

endelig, sikkert sted. 

3) Redningstjenestene skal kunne nå fram til det berørte toget uten å gå gjennom det benyttede sikre stedet. 

4) I utformingen av et brannslokkingspunkt, med tilhørende utstyr, skal det tas høyde for kontroll av røykretning, 

framfor alt for å beskytte personer som benytter anlegget til å evakuere seg selv til det sikre området. 

4.2.1.8. Nødkommunikasjon 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) I hver tunnel skal det finnes et system for radiokommunikasjon mellom toget og infrastrukturforvalterens 

kontrollsentral ved hjelp av GSM-R. 

b) Det skal være stabil radiodekning som gjør det mulig for redningstjenestene å kommunisere med sine 

kommandoposter på stedet. Systemet skal være slik at redningstjenestene kan benytte sitt eget kom-

munikasjonsutstyr. 

4.2.2. Delsystemet «Energi» 

Dette avsnittet gjelder for infrastrukturdelen av delsystemet «Energi». 

4.2.2.1. Seksjonering av kontaktledning eller strømskinner 

Denne spesifikasjonen gjelder for tunneler som er lengre enn 5 km. 

a) Systemet for forsyning av kjørestrøm i tunneler skal inndeles i seksjoner på høyst 5 km hver. Denne 

spesifikasjonen får anvendelse bare dersom signalsystemet tillater at det er mer enn ett tog på hvert spor i 

tunnelen samtidig. 

b) Det skal være mulighet for fjernstyring og inn- og utkopling av hver enkelt seksjon. 

c) Det skal finnes kommunikasjonsmidler og belysning ved bryterne, slik at manuell betjening og vedlikehold av 

brytere kan skje på en trygg måte. 

4.2.2.2. Jording av kontaktledning eller strømskinner 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Det skal finnes jordingsinnretninger ved tunnelåpningene og, dersom jordingsprosedyrene tillater jording av en 

enkelt seksjon, nær skillepunktene mellom seksjonene. Disse skal være enten bærbare innretninger eller 

manuelt betjente eller fjernstyrte faste anlegg. 

b) Kommunikasjonsmidler og belysning som må til for å kunne utføre jording, skal finnes på stedet. 

c) Prosedyrer og ansvar for jording skal fastsettes av infrastrukturforvalteren og redningstjenestene, på 

grunnlag av de nødssituasjoner som er omhandlet i beredskapsplanen. 

4.2.2.3. Strømforsyning 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Strømfordelingsnettet i tunnelen skal være tilpasset redningstjenestenes utstyr i samsvar med tunnel-

beredskapsplanen. Enkelte grupper av nasjonale redningstjenester kan være selvforsynt med elektrisk kraft. I så fall 

kan det besluttes å ikke stille strømforsyning til rådighet for disse gruppene. En slik beslutning skal imidlertid 

framgå av beredskapsplanen.  
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4.2.2.4. Krav til elektriske kabler i tunneler 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Ved brann skal eksponerte kabler ha lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet. 

Disse kravene er oppfylt når kablene minst oppfyller kravene for klasse B2CA, s1a, a1, i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2006/751/EF. 

4.2.2.5. Elektriske anleggs pålitelighet 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Elektriske anlegg som er relevante for sikkerheten (branndeteksjon, nødbelysning, nødkommunikasjon og andre 

systemer som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har utpekt som avgjørende for passasjerenes 

sikkerhet i tunnelen), skal beskyttes mot skade som følge av mekanisk påvirkning, varme eller brann. 

b) Fordelingsnettet skal være konstruert for å kunne motstå skade som ikke kan unngås, ved (for eksempel) å 

etablere alternative strømforsyningsforbindelser. 

c) Uavhengighet og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at 

hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er 

omhandlet i beredskapsplanen, og inngå der. 

4.2.3. Delsystemet «Rullende materiell» 

a) Innenfor rammen av denne TSI-en inndeles delsystemet «Rullende materiell» i følgende kategorier: 

1) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori A (herunder lokomotiver i passasjertog) for drift på linjer 

innenfor denne TSI-ens virkeområde, der avstanden mellom brannslokkingspunktene eller lengden på 

tunnelene ikke overstiger 5 km. 

2) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori B (herunder lokomotiver i passasjertog) for drift i alle 

tunneler på linjer innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett tunnellengde. 

3) Godslokomotiver og motordrevne enheter som transporterer annen nyttelast enn passasjerer, for eksempel post 

og gods, for drift i alle tunneler på linjer innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett tunnellengde. 

Lokomotiver som er konstruert for å trekke både godsvogner og passasjervogner, hører inn under begge 

kategorier og skal oppfylle kravene i begge kategorier. 

4) Selvdrevne arbeidskjøretøyer i transportmodus, i alle tunneler innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett 

tunnellengde. 

b) Kategorien av rullende materiell skal registreres i den tekniske dokumentasjonen, og vil være gyldig uansett 

framtidige endringer av denne TSI-en. 

4.2.3.1. Tiltak for å hindre brann 

Denne TSI-en får anvendelse på alle kategorier av rullende materiell. 

4.2.3.1.1. Materialkrav 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.1. Disse kravene får anvendelse 

også på styring, kontroll og signal om bord. 

4.2.3.1.2. Særlige tiltak for brannfarlige væsker 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.2. 

4.2.3.1.3. Varmgangsdeteksjon 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.3. 

4.2.3.2. Tiltak for å detektere og kontrollere brann 

4.2.3.2.1. Bærbare brannslokkingsapparater 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.1. 
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4.2.3.2.2. Branndeteksjonssystemer 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.2. 

4.2.3.2.3. Automatisk brannslokkingssystem for dieseldrevne enheter i godstrafikk 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.3. 

4.2.3.2.4. Systemer for begrensning og slokking av brann i rullende materiell for passasjertrafikk 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.4. 

4.2.3.2.5. Systemer for begrensning og slokking av brann i godslokomotiver og motordrevne enheter 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.5. 

4.2.3.3. Krav vedrørende nødssituasjoner 

4.2.3.3.1. Nødbelysningssystem i toget 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.1. 

4.2.3.3.2. Røykkontroll 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.2. 

4.2.3.3.3. Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.3. 

4.2.3.3.4. Kjøreevne 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.4. 

4.2.3.4. Krav vedrørende evakuering 

4.2.3.4.1. Nødutganger for passasjerer 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.5.1. 

4.2.3.4.2. Nødutganger fra førerhuset 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.5.2. 

4.3. Grensesnittenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

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

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

TSI for sikkerhet i jernbanetunneler  TSI for styring, kontroll og signal  

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Radiokommunikasjon 4.2.1.8 (a) Mobile kommunikasjonsfunksjoner for 

GSM-R for jernbaner 

4.2.4 

Materialegenskaper 4.2.2.4 (a) Grunnleggende krav Kapittel 3 

Materialegenskaper 4.2.3.1.1 Grunnleggende krav Kapittel 3 
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4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift» 

TSI for sikkerhet i jernbanetunneler  TSI for drift og trafikkstyring  

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Regler for nødssituasjoner 4.4.1 Sikring av at toget er i driftsferdig stand 4.2.2.7 

Togavgang 4.2.3.3 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Tunnelberedskapsplan 4.4.2 Håndtering av nødssituasjoner 4.2.3.7 

Øvelser 4.4.3 

Informasjon til passasjerene om 

togets sikkerhets- og nødprosedyrer 

4.4.5 

Særlig tunnelkompetanse hos togper-

sonale og annet personale 

4.6.1 Faglig dyktighet 4.6.1 

Særlige elementer for togpersonale og 

hjelpepersonale 

4.6.3.2.3 

4.4. Driftsregler 

a) Driftsreglene utarbeides etter de framgangsmåter som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhets -

styringssystem. I disse reglene er det tatt hensyn til den dokumentasjon vedrørende dri ften som inngår som 

en del av den tekniske dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 18 nr. 3, og som er oppført i 

vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF. 

Driftsreglene som følger, utgjør ikke en del av vurderingen av de strukturelle delsystemene. 

4.4.1. Regler for nødssituasjoner 

Disse reglene gjelder for alle tunneler. 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende særlige driftsregler for tunnelsikkerheten: 

a) Driftsregelen er å kontrollere togets tilstand før det kjører inn i en tunnel, med sikte på å oppdage eventuelle 

mangler som forringer kjøreegenskapene, og å treffe hensiktsmessige tiltak. 

b) Dersom det oppstår en hendelse utenfor tunnelen, er driftsregelen å stanse et tog med en mangel som vil kunne 

forringe kjøreegenskapene, før det kjører inn i en tunnel. 

c) Dersom det oppstår en hendelse inne i tunnelen, er driftsregelen å kjøre toget ut av tunnelen eller til neste 

brannslokkingspunkt. 

4.4.2. Tunnelberedskapsplan 

Disse reglene gjelder for tunneler > 1 km. 

a) Det skal utarbeides en beredskapsplan under ledelse av infrastrukturforvalteren/-ne, i samarbeid med 

redningstjenestene og vedkommende myndigheter, for hver tunnel. Jernbaneforetak som har til hensikt å bruke 

tunnelen, skal trekkes inn i arbeidet med å utvikle eller tilpasse beredskapsplanen. Likeledes skal 

stasjonsforvaltere trekkes inn dersom én eller flere stasjoner i en tunnel benyttes som et sikkert område eller et 

brannslokkingspunkt. 

b) Beredskapsplanen skal være i tråd med tilgjengelig utstyr og anlegg til selvredning, evakuering, brannslokking 

og redning. 

c) Beredskapsplanen skal inneholde detaljerte, tunnelspesifikke hendelsescenarioer som er tilpasset lokale 

tunnelforhold. 
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4.4.3. Øvelser 

Disse reglene gjelder for tunneler > 1 km. 

a) Før en tunnel eller en serie tunneler åpnes for trafikk, skal det gjennomføres en fullskalaøvelse som omfatter 

evakuerings- og redningsprosedyrer og alle personalkategorier som er angitt i beredskapsplanen. 

b) I beredskapsplanen skal det angis hvordan alle involverte organisasjoner kan gjøre seg kjent med 

infrastrukturen, og hvor ofte det skal avlegges besøk i tunnelen og gjennomføres skrivebordsøvelser eller andre 

øvelser. 

4.4.4. Prosedyrer for isolering og jording 

Disse reglene gjelder for alle tunneler. 

a) Dersom det er nødvendig å kople ut strømforsyningen, skal infrastrukturforvalteren sørge for at de relevante 

seksjonene av kontaktledningen eller strømskinnen er utkoplet, og underrette redningstjenestene før de går inn i 

tunnelen eller en del av tunnelen. 

b) Det er infrastrukturforvalterens ansvar å kople ut strømforsyningen. 

c) Ansvar og framgangsmåte for jording skal fastsettes i beredskapsplanen. Det skal være mulig å isolere 

seksjonen der hendelsen har funnet sted. 

4.4.5. Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer 

a) Jernbaneforetakene skal informere passasjerene om togets nød- og sikkerhetsprosedyrer i tunneler. 

b) Når denne informasjonen er skriftlig eller muntlig, skal den som et minimum gis på språket i staten der toget 

kjører, og på engelsk. 

c) Det skal finnes en driftsregel som beskriver hvordan togpersonalet sikrer full evakuering av toget når det er 

nødvendig, herunder evakuering av personer med nedsatt hørselsevne som kan befinne seg i lukkede 

områder. 

4.4.6. Driftsregler for tog som kjører i tunneler 

a) Kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en som definert i punkt 4.2.3, tillates å trafikkere tunneler i samsvar med 

følgende prinsipper: 

1) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori A skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende 

materiell i tunneler på linjer der avstanden mellom brannslokkingspunktene eller lengden på tunnelene ikke 

overstiger 5 km. 

2) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori B skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende 

materiell i tunneler på alle linjer. 

3) Godslokomotiver skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende materiell i tunneler på alle linjer. 

Infrastrukturforvaltere for tunneler som er lengre enn 20 km, kan imidlertid kreve at lokomotiver som 

trekker godstog i slike tunneler, har en kjøreevne som svarer til rullende materiell for passasjertrafikk i 

kategori B. Dette kravet skal være klart angitt i infrastrukturregisteret som er fastsatt i punkt 4.8.1, og i 

infrastrukturforvalterens nettveiledning. 

4) Arbeidskjøretøyer skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende materiell i tunneler på alle linjer. 

5) Godstog skal kunne trafikkere alle tunneler i samsvar med vilkårene i punkt 1.1.3.1. Driftsregler kan 

benyttes til å oppnå en sikker drift av gods- og passasjertransporten, for eksempel ved å holde disse 

trafikktypene atskilt. 

b) Dersom det ikke er passasjerer om bord, tillates drift med rullende materiell i kategori A på linjer der avstanden 

mellom brannslokkingspunktene eller lengden på tunnelene overstiger 5 km. 

c) Driftsregler skal innføres for å unngå panikk og spontan, ukontrollert evakuering ved en lengre togstans i en 

tunnel der det ikke har inntruffet en varm eller kald hendelse.  
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4.5. Vedlikeholdsregler 

4.5.1. Infrastruktur 

Før en tunnel tas i bruk, skal det utarbeides en vedlikeholdsplan som minst inneholder følgende opplysninger: 

1) en oversikt over elementer som er utsatt for slitasje, svikt, aldring eller andre former for forringelse eller 

forfall, 

2) spesifikasjon av grensene for bruk av de elementer som er nevnt i punkt 1), og en beskrivelse av hvilke tiltak 

som skal treffes for å hindre at disse grensene overskrides, 

3) en oversikt over elementer som er relevante i en nødssituasjon, og hvordan de skal håndteres, 

4) nødvendig periodisk kontroll og service for å sikre at de deler og systemer som er nevnt i punkt 3), fungerer 

som de skal. 

4.5.2. Vedlikehold av rullende materiell 

Vedlikeholdskravene for rullende materiell er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Personale som ivaretar oppgaver knyttet til tunnelsikkerhet innenfor delsystemene som omfattes av denne TSI-en, 

og i samsvar med driftsreglene i punkt 4.4. i denne TSI-en, skal ha følgende faglige kvalifikasjoner: 

4.6.1. Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale 

a) Alt fagpersonale som fører et tog eller arbeider om bord på et tog, samt personale med ansvar for trafikkstyring, 

skal kjenne til hvordan driftsforstyrrelser skal håndteres, og skal kunne anvende denne kunnskapen dersom det 

oppstår en hendelse. 

b) De generelle kravene for personale som arbeider om bord på tog, er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

c) Togpersonale som definert i TSI-en for drift og trafikkstyring skal kjenne til sikkerhetsrutinene i tunneler, og 

skal framfor alt være i stand til å evakuere personer om bord i et tog som har stanset i en tunnel. 

d) Dette innebærer særlig å gi passasjerene beskjed om å gå til neste vogn eller forlate toget, og å føre dem til et 

sikkert område utenfor toget. 

e) Hjelpepersonalet på toget (f.eks. serverings- og rengjøringspersonale), som ikke er en del av togpersonalet som 

definert ovenfor, skal i tillegg til sin grunnopplæring også lære hvordan de kan bistå togpersonalet. 

f) Teknikere og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av delsystemene skal i sin fagutdanning også lære om 

sikkerhet i jernbanetunneler. 

4.7. Helse og sikkerhet 

For personale som ivaretar oppgaver knyttet til tunnelsikkerhet innenfor delsystemene som omfattes av denne TSI-

en, og som gjennomfører TSI-en, gjelder følgende krav til helse og sikkerhet: 

4.7.1. Innretning til selvredning 

Bemannede trekkraftkjøretøyer i godstog skal være utstyrt med en innretning til selvredning for lokomotivføreren 

og andre personer om bord, som skal oppfylle enten spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 2 eller spesifikasjonen 

nevnt i tillegg A indeks 3. Jernbaneforetaket skal velge en av de to løsningene som er fastlagt i disse 

spesifikasjonene. 

4.8. Registre over infrastruktur og rullende materiell 

4.8.1. Register over infrastruktur 

De egenskaper ved infrastrukturen som skal føres inn i registeret over jernbaneinfrastruktur, er oppført i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur. 
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4.8.2. Register over rullende materiell 

De egenskaper ved rullende materiell som skal føres inn i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, er 

oppført i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

Det er ikke fastsatt noen samtrafikkomponenter i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE SAMT VERIFISE-

RING AV DELSYSTEMET 

6.1. Samtrafikkomponenter 

Ikke relevant, ettersom det ikke er fastsatt noen samtrafikkomponenter i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

6.2. Delsystemer 

6.2.1. EF-verifisering (generelt) 

a) EF-verifiseringen av et delsystem skal utføres i samsvar med en av følgende moduler, eller en kombinasjon av 

dem, som definert i beslutning 2010/713/EU: 

— Modul SB: EF-typeprøving 

— Modul SD: EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem i 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 og konstruksjonskontroll 

b) Framgangsmåten for godkjenning og innholdet i vurderingen skal fastlegges av søkeren og et meldt organ i 

fellesskap, i samsvar med kravene i denne TSI-en og etter reglene fastsatt i punkt 7 i denne TSI-en. 

6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering av et delsystem (moduler) 

a) Søkeren skal velge en av modulene eller modulkombinasjonene i tabellen nedenfor. 

Framgangsmåter for vurdering 

Delsystem som skal vurderes Modul SB + SD Modul SB + SF Modul SG Modul SH1 

Delsystemet «Rullende materiell» X X  X 

Delsystemet «Energi»   X X 

Delsystemet «Infrastruktur»   X X 

b) De egenskaper ved delsystemet som skal vurderes i de relevante fasene, er oppført i tillegg B.  

6.2.3. Eksisterende løsninger 

a) Dersom en eksisterende løsning allerede er vurdert i forbindelse med en søknad under sammenlignbare forhold, 

og er tatt i bruk, skal følgende framgangsmåte benyttes: 

b) Søkeren skal godtgjøre at resultatene av prøvinger og verifiseringer fra den tidligere vurderingen av søknaden er 

i samsvar med kravene i denne TSI-en. Dersom dette er tilfellet, er den tidligere typevurderingen av 

delsystemets egenskaper gyldig også for den nye søknaden.  
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6.2.4. Nyskapende løsninger 

a) Nyskapende løsninger er tekniske løsninger som er i tråd med funksjonskravene i denne TSI-en og i samme ånd 

som den, men som ikke er i fullt samsvar med den. 

b) Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dens representant, etablert innenfor Den 

europeiske union, benytte framgangsmåten i artikkel 8. 

6.2.5. Vurdering av vedlikehold 

a) I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF har et meldt organ ansvaret for sammenstillingen av 

nødvendig teknisk dokumentasjon på drift og vedlikehold. 

b) Det meldte organet skal bare kontrollere at det foreligger nødvendig dokumentasjon på drift og vedlikehold som 

definert i punkt 4.5 i denne TSI-en. Det meldte organet behøver ikke kontrollere opplysningene i den framlagte 

dokumentasjonen. 

6.2.6. Vurdering av driftsregler 

I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere godtgjøre at 

de oppfyller kravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker om nye eller endrede 

sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. Det kreves ikke at et meldt organ foretar en vurdering av om 

driftsreglene i denne TSI-en er overholdt. 

6.2.7. Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder infrastrukturforvalteren 

6.2.7.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og utstyrsrom 

Vurderingen skal bekrefte at 

a) nødutgangsdørene til friluft og dørene til tekniske rom er forsynt med egnede låser, 

b) de monterte låsene er forenlige med den generelle sikkerhetsstrategien for tunnelen og tilstøtende infrastruktur, 

c) nødutgangene ikke kan låses fra innsiden, men kan åpnes av personer som evakuerer, 

d) det er truffet tiltak som sikrer tilgang for redningstjenestene. 

6.2.7.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer 

Det meldte organet skal vurdere om kravene til brannsikring av strukturer fastsatt i punkt 4.2.1.2 er oppfylt, ved å 

benytte resultatene av beregninger og/eller prøvinger foretatt av søkeren, eller ved en tilsvarende metode. 

1) For å godtgjøre at tunnelkledningen er brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og 

personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid, er det 

tilstrekkelig å godtgjøre at tunnelkledningen kan motstå en temperatur på 450 °C oppunder taket i et slikt 

tidsrom. 

2) Vurdering av bestandigheten i senketunneler eller tunneler som kan føre til kollaps i viktige tilstøtende 

strukturer, skal foretas i samsvar med en egnet temperatur-tidkurve som velges av søkeren. 

Denne verifiseringen er ikke nødvendig for fjelltunneler uten ekstra støttestrukturer. 

6.2.7.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper 

Ved vurderingen i punkt 4.2.1.3 bokstav c) skal det meldte organet bare kontrollere at det foreligger en liste over 

materialer som ikke vil bidra vesentlig til en brann. 

6.2.7.4. Utstyr og anlegg til selvredning, redning og evakuering ved en hendelse 

a) Det meldte organet skal kontrollere at den valgte løsningen er klart og tydelig angitt i den tekniske dokumenta-

sjonen og er i samsvar med kravene i punkt 4.2.1.5. For å kunne vurdere hvordan forholdene utvikler seg i det 

sikre området under en hendelse, skal det meldte organet kontrollere at dører og strukturer som holder det sikre 

området atskilt fra tunnelen, kan motstå temperaturøkningen i det nærmeste tunnelløpet. 

b) Når punkt 4.2.1.2 bokstav b) får anvendelse, kan dører som fører til de sikre områdene, vurderes etter en annen 

kurve enn den som er valgt i punkt 6.2.7.2 nr. 2) ovenfor. 
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6.2.7.5. Tilgang og utstyr for redningstjenestene 

Det meldte organet skal, ved å kontrollere den tekniske dokumentasjonen og gå gjennom opplysninger som 

bekrefter samråd med redningstjenestene, bekrefte at kravene i punkt 4.2.1 og 4.4 er oppfylt. 

6.2.7.6. Elektriske anleggs pålitelighet 

Det meldte organet skal bare bekrefte at det er utført en vurdering av feiltilstander i samsvar med funksjonskravene i 

nr. 4.2.2.5. 

6.2.8. Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder jernbaneforetaket 

6.2.8.1. Innretning til selvredning 

Samsvarsvurderingen er beskrevet i spesifikasjonene som er nevnt i tillegg A indeks 2, 3 og 4. 

7. GJENNOMFØRING 

I dette avsnitt fastlegges gjennomføringsstrategien for TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

a) Denne TSI-en krever ingen endringer av delsystemer som allerede er i bruk, med mindre de oppgraderes eller 

fornyes. 

b) Med mindre noe annet er fastsatt i punkt 7.3 (særtilfeller), anses alt nytt rullende materiell i kategori B som 

oppfyller TSI-kravene, å ha bedre brann- og tunnelsikkerhet enn rullende materiell som ikke oppfyller TSI-

kravene. Denne antakelsen ligger til grunn for at nytt rullende materiell som oppfyller TSI-kravene, innebærer 

sikker drift i gamle tunneler som ikke oppfyller TSI-kravene. Derfor anses alle tog i kategori B som oppfyller 

TSI-kravene, som egnet til å integreres på en sikker måte i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF 

med alle tunneler som ikke oppfyller TSI-kravene, innenfor denne TSI-ens geografiske virkeområde. 

c) Uten hensyn til bestemmelsene ovenfor kan det bli nødvendig med tiltak utover dem som er fastsatt i denne 

TSI-en, for å oppnå ønsket sikkerhetsnivå i tunneler. Slike tiltak kan innføres bare for delsystemene «Infra-

struktur», «Energi» og «Drift og trafikkstyring», og begrenser ikke godkjenningen eller bruken av rullende 

materiell som oppfyller TSI-kravene. 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på nye delsystemer 

7.1.1. Generelt 

a) Denne TSI-en får anvendelse på alle delsystemer som hører inn under dens virkeområde, og som er tatt i bruk 

etter gjennomføringsdatoen for denne TSI-en, med mindre det er angitt noe annet i avsnittene nedenfor. 

b) Det er frivillig å anvende denne TSI-en på arbeidskjøretøyer. Dersom arbeidskjøretøyer ikke er vurdert og 

erklært å være i samsvar med denne TSI-en, skal de omfattes av nasjonale regler. I sistnevnte tilfelle får 

artikkel 24 og 25 i direktiv 2008/57/EF anvendelse. 

7.1.2. Nytt rullende materiell 

Gjennomføringsreglene i punkt 7.1.1 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner får anvendelse på nytt rullende 

materiell. 

7.1.3. Ny infrastruktur 

Denne TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur innenfor sitt virkeområde. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på delsystemer som allerede er i bruk 

7.2.1. Oppgradering eller fornyelse av rullende materiell 

Gjennomføringsreglene i punkt 7.1.2 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner får anvendelse ved fornyelse eller 

oppgradering av rullende materiell. 
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7.2.2. Oppgradering og fornyelse av tunneler 

I henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF anses enhver endring av de grunnleggende parametrene i de 

strukturelle delsystemene, som fastsatt i denne TSI-en, å påvirke det generelle sikkerhetsnivået for det aktuelle 

delsystemet «Infrastruktur». Derfor skal medlemsstatene beslutte i hvilket omfang denne TSI-en må få anvendelse 

på prosjektet. Med mindre det er fastsatt noe annet i punkt 7.3 (særtilfeller), skal fornyelsen eller oppgraderingen 

sikre tilsvarende eller bedre kompatibilitet mellom faste anlegg og rullende materiell som oppfyller TSI-kravene. 

7.2.3. Delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

a) Driftsmessige aspekter og gjennomføringen av dem er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

b) Når en oppgradert eller fornyet tunnel tas i bruk, får kravene til nye tunneler i denne TSI-en anvendelse. 

7.2.4. Drift med nytt rullende materiell i eksisterende tunneler 

a) Kategorien for nytt rullende materiell som skal trafikkere eksisterende tunneler, skal velges i samsvar med 

punkt 4.4.6 bokstav a). 

b) En medlemsstat kan imidlertid tillate drift med nytt rullende materiell i kategori A i eksisterende tunneler som 

er lengre enn 5 km, forutsatt at driften med det nye rullende materiellet gir tilsvarende eller høyere 

brannsikkerhetsnivå enn det som oppnås med det tidligere rullende materiellet. Det tilsvarende eller høyere 

sikkerhetsnivået for passasjerer og personale skal godtgjøres ved hjelp av den felles sikkerhetsmetoden for 

risikovurdering. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Generelt 

a) Under særtilfellene som oppført nedenfor, angis hvilke særlige bestemmelser som kreves og er godkjent på 

bestemte jernbanenett i hver medlemsstat. 

b) Disse særtilfellene klassifiseres som T-tilfeller (midlertidige tilfeller), der planen er at de kan inngå i 

målsystemet i framtiden. De vil derfor bli gjennomgått på nytt i forbindelse med framtidige revisjoner av denne 

TSI-en. 

c) Alle særtilfeller som gjelder for rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde, er nærmere 

beskrevet i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

7.3.2. Driftsregler for tog som kjører i tunneler (punkt 4.4.6) 

a) Særtilfelle for Italia (T) 

Ytterligere krav til rullende materiell som skal trafikkere eksisterende italienske tunneler, er nærmere beskrevet i 

punkt 7.3.2.20 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

b) Særtilfelle for Kanaltunnelen (T) 

Ytterligere krav til rullende materiell for passasjertrafikk som skal trafikkere tunnelen under Den engelske kanal, er 

nærmere beskrevet i punkt 7.3.2.21 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 
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Tillegg A 

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

 TSI  

Indeks nr. Egenskaper som skal vurderes Punkt Normativt dokument 

1 Utforming av rømningsskilt 4.2.1.5.5 ISO 3864-1:2011 

2 Spesifikasjon og vurdering av innretning til selvredning 4.7.1 

6.2.8.1 

EN 402:2003 

3 Spesifikasjon og vurdering av innretning til selvredning 4.7.1 

6.2.8.1 

EN 403:2004 

4 Vurdering av innretning til selvredning 6.2.8.1 EN 13794:2002 
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Tillegg B 

Vurdering av delsystemene 

Egenskaper ved delsystemet «Rullende materiell» som skal vurderes i de ulike fasene konstruksjon, utvikling og produksjon, er 

oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

Egenskaper ved delsystemet «Infrastruktur» og delsystemet «Energi» som skal vurderes i de ulike fasene konstruksjon, 

utvikling og produksjon, er merket med X i tabellen nedenfor. 

Egenskaper som skal vurderes 

Ny linje eller oppgraderings-/ 

fornyelsesprosjekt Særlige 

framgangsmåter for 

vurdering Gjennomgang av 

konstruksjonen 

Montering før 

ibruktaking 

1 2 3 

4.2.1.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og 

tekniske rom 

X X 6.2.7.1 

4.2.1.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer X  6.2.7.2 

4.2.1.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper X  6.2.7.3 

4.2.1.4. Branndeteksjon i tekniske rom X X  

4.2.1.5. Evakueringsanlegg X  6.2.7.4 

4.2.1.6. Gangveier for rømning X   

4.2.1.7. Brannslokkingspunkter X   

4.2.1.8. Nødkommunikasjon X   

4.2.2.1. Seksjonering av kontaktledning eller strømskinner X X  

4.2.2.2. Jording av kontaktledning eller strømskinner X X  

4.2.2.3. Strømforsyning X   

4.2.2.4. Krav til elektriske kabler i tunneler X   

4.2.2.5. Elektriske anleggs pålitelighet X   

 


