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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1304/2014 

av 26. november 2014 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell - 

støy», om endring av vedtak 2008/232/EF og om oppheving av beslutning 2011/229/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 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») er tilpasset den tekniske 

utviklingen, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om 

de endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning C(2010) 2576 av 29. april 2010 gav Kommisjonen byrået mandat til å utarbeide og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen, og til å gjennomføre en undersøkelse av 

om det ville være hensiktsmessig å samle støykravene til rullende materiell for høyhastighetstog og rullende materiell 

for konvensjonelle tog. Konklusjonen fra undersøkelsen ERA/REP/13-2011/INT var at én TSI bør omfatte både 

høyhastighetsmateriell og konvensjonelt materiell. Støykravene til konvensjonelt materiell og høyhastighetsmateriell 

bør derfor slås sammen. 

3) I nr. 7.2 i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/229/EU(3) er det fastsatt at byrået skal foreta en omfattende 

gjennomgåelse og ajourføring av TSI-en som gjelder for støy, og på grunnlag av dette arbeidet skal det framlegges en 

rapport og, om nødvendig, et forslag for Kommisjonen. 

4) Byrået framla 3. september 2013 anbefalingen ERA/REC/07-2013/REC om vedtak av TSI-en som gjelder for støy. 

5) Som ledd i tilpasningen til den tekniske utviklingen og for å oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger 

fremmes, og det bør på visse vilkår tillates at de gjennomføres. Dersom en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten 

eller dennes representant oppgi hvordan løsningen avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i TSI-en. Den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, bør byrået utarbeide 

hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner for den nyskapende løsningen og utarbeide de relevante 

vurderingsmetodene. 

6) Etter halve tiden bør det foretas en analyse med sikte på å redusere støyutslipp fra eksisterende kjøretøyer, samtidig som 

det tas hensyn til jernbanesektorens konkurranseevne. Dette gjelder særlig godsvogner og er viktig for å kunne øke 

aksepten for godstrafikk på jernbane blant borgerne. 

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

medlemsstatene om hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som skal benyttes i særtilfeller, og om 

hvilke organer som er ansvarlige for å gjennomføre disse framgangsmåtene. 

8) Rullende materiell reguleres på det nåværende tidspunkt i henhold til gjeldende nasjonale, bilaterale, multilaterale eller 

internasjonale avtaler. Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne. 

Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

9) Beslutning 2011/229/EU bør derfor oppheves.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 421, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 272/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 60. 

(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 

(«byråforordningen») (EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/229/EU av 4. april 2011 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet 

«Rullende materiell - støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1). 
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10) Kommisjonsvedtak 2008/232/EF(1) bør derfor endres med hensyn til grenseverdiene for stasjonær støy, nivåene for 

innvendig støy og grenseverdiene knyttet til utvendig støy. 

11) 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 

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Rullende materiell - 

støy» i Unionens jernbanesystem, som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under virkeområdet til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1302/2014(2) og kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013(3). 

Artikkel 3 

Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om alle avtaler som 

inneholder krav til grenseverdier for støy, forutsatt at de ikke allerede er meddelt i henhold til kommisjonsvedtak 2006/66/EF(4) 

eller kommisjonsbeslutning 2011/229/EU. 

Følgende avtaler skal meddeles: 

a) Nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere som er inngått på fast eller 

midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av at den aktuelle transporttjenesten har en spesifikk eller lokal karakter. 

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

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

c) Internasjonale avtaler som er inngått 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, og som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

Artikkel 4 

De framgangsmåtene for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering som er angitt i avsnitt 6 i vedlegget 

til denne forordning, skal bygge på modulene definert i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(5). 

Artikkel 5 

1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3.2 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 er omfattet av denne forordning.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende 

materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132). 

(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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF (EUT  

L 104 av 12.4.2013, s. 1). 

(4) 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). 

(5) 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). 
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2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette Kommisjonen og 

medlemsstatene 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. 7.3.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 6 

Samsvar med nedre tiltaksverdier for eksponering angitt i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF(1) skal 

sikres ved overholdelse av nivået for innvendig støy i førerhuset, som angitt i nr. 4.2.4 i vedlegget til denne forordning, samt 

ved hensiktsmessige driftsforhold som skal defineres av jernbaneforetaket. 

Artikkel 7 

1. For å tilpasse seg til den tekniske utviklingen kan produsenten eller dennes representant foreslå nyskapende løsninger som 

ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegget, og/eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan 

anvendes på. 

2. Nyskapende løsninger kan gjelde delsystemet «Rullende materiell» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

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

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og skal framlegge avvikene for Kommisjonen 

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

4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom denne uttalelsen er positiv, skal 

byrået utarbeide hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og vurderingsmetoden som TSI-en skal inneholde for 

at den nyskapende løsningen skal kunne brukes, og disse skal deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen i samsvar med 

artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, skal den foreslåtte nyskapende løsningen ikke brukes. 

5. I påvente av at TSI-en revideres 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 derfor benyttes i vurderingen av delsystemet. 

Artikkel 8 

Verifiseringserklæringen og/eller typesamsvarserklæringen for et nytt kjøretøy som er utstedt i henhold til beslutning 

2011/229/EU, skal anses som gyldig 

— for lokomotiver, elektriske enheter (EMU), dieseldrevne enheter (DMU) og passasjervogner til type- eller designsertifikatet 

må fornyes som angitt i beslutning 2011/291/EU for tilfeller der nevnte beslutning får anvendelse, eller til 31. mai 2017 for 

andre tilfeller, 

— for godsvogner til 13. april 2016. 

Verifiseringserklæringen og/eller typesamsvarserklæringen for et nytt kjøretøy som er utstedt i henhold til vedtak 2008/232/EF, 

skal anses som gyldig til type- eller designsertifikatet må fornyes som angitt i denne beslutning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 

arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy) (syttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF) (EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38). 
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Artikkel 9 

1. Beslutning 2011/229/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

2. I vedlegget til vedtak 2008/232/EF oppheves nr. 4.2.6.5, 4.2.7.6 og 7.3.2.15 med virkning fra 1. januar 2015. 

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 får imidlertid fortsatt anvendelse på prosjekter godkjent i samsvar med de TSI-ene som 

er vedlagt de nevnte rettsaktene, og, med mindre søkeren ber om å få anvende denne forordning, på prosjekter for nye 

kjøretøyer og på fornyelse eller opprusting av eksisterende kjøretøyer som er langt framskredne eller omfattes av en gjeldende 

kontrakt på den datoen denne forordning kunngjøres, eller på tilfeller nevnt i artikkel 8 i denne forordning. 

Artikkel 10 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 henhold til TSI-en 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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1. INNLEDNING 

De tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene) fastsetter i alminnelighet for hvert delsystem (eller en 

del av det) det optimale nivået for harmoniserte spesifikasjoner for å sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Derfor harmoniserer TSI-ene bare spesifikasjonene for parametrer som er kritiske for samtrafikkevnen 

(grunnleggende parametrer). Spesifikasjonene i TSI-ene skal oppfylle de grunnleggende kravene som angitt i 

vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet definerer denne TSI-en det optimale nivået for harmonisering knyttet 

til spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell» som definert i nr. 1.1, med det formål å begrense 

støyutslippene fra jernbanesystemet i Unionen. 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne TSI-en får anvendelse på alt rullende materiell som hører inn under virkeområdet til kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1302/2014 (TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk - LOC&PAS TSI) og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 (TSI-en for godsvogner - WAG TSI). 

1.2. Geografisk virkeområde 

TSI-ens geografiske virkeområde tilsvarer virkeområdene definert i nr. 1.2 i forordning (EU) nr.  1302/2014 

og nr. 1.2 i forordning (EU) nr. 321/2013, for de respektive typene av rullende materiell.  

2. DEFINISJON AV DELSYSTEMET 

Med «enhet» menes det rullende materiellet som omfattes av denne TSI-en og dermed skal gjennomgå 

framgangsmåten for EF-verifisering. Kapittel 2 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og kapittel 2 i forordning (EU) 

nr. 321/2013 beskriver hva en enhet kan bestå av. 

Kravene i denne TSI-en får anvendelse på følgende kategorier rullende materiell angitt i nr. 1.2 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF: 

a) Tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som elektrisk enheter (EMU) eller 

dieseldrevne enheter (DMU). 

b) Motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som lokomotiver. Motorvogner som utgjør en 

del av et «tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift», og skinnegående motorvogner omfattes ikke av 

denne kategorien og tilhører kategorien under bokstav a). 

c) Passasjervogner og andre tilsvarende vogner. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i forordning 

(EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som passasjervogner. 

d) Godsvogner, herunder kjøretøyer til transport av lastebiler. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 321/2013 og skal i denne TSI-en vises til som godsvogner. 

e) Mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur. Denne kategorien er definert nærmere i 

kapittel 2 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og består av arbeidskjøretøyer (vises til i denne TSI-en som 

arbeidskjøretøyer) og inspeksjonskjøretøyer, som tilhører kategoriene i bokstav a), b) eller d), avhengig av 

konstruksjonen. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

Alle grunnleggende parametrer angitt i denne TSI-en, skal være forbundet med minst ett av de grunnleggende 

kravene som angitt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. Tabell 1 viser forbindelsen. 

Tabell 1 

Grunnleggende parametrer og deres forbindelse med de grunnleggende kravene 
 

Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 

Pålitelighet 

– 

Tilgjenge-

lighet 

Helse Miljøvern 
Teknisk 

forenlighet 

4.2.1 Grenseverdier for stasjonær støy    1.4.4  

4.2.2 Grenseverdier for igangsettings-

støy 

   1.4.4  
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 

Pålitelighet 

– 

Tilgjenge-

lighet 

Helse Miljøvern 
Teknisk 

forenlighet 

4.2.3 Grenseverdier for forbikjørings-

støy 

   1.4.4  

4.2.4 Grenseverdier for innvendig støy 

i førerhuset. 

   1.4.4  

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

I dette kapitlet defineres det optimale nivået for harmonisering knyttet til spesifikasjonene for delsystemet 

«Rullende materiell» med det formål å begrense støyutslippene fra jernbanesystemet i Unionen og oppnå 

samtrafikkevne. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

Følgende parametrer er identifisert som kritiske for samtrafikkevnen (grunnleggende parametrer): 

a) «Stasjonær støy». 

b) «Igangsettingsstøy». 

c) «Forbikjøringsstøy». 

d) «Innvendig støy i førerhuset». 

De tilsvarende funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som er forbundet med de forskjellige 

kategoriene rullende materiell, er angitt i dette avsnitt. Når det gjelder enheter med både forbrenningsdrift og 

elektrisk drift, skal de relevante grenseverdiene under alle normale driftsforhold overholdes. Dersom ett av disse 

driftsforholdene innebærer samtidig bruk av både forbrenningsdrift og elektrisk drift, gjelder den minst restriktive 

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

særtilfeller. Slike bestemmelser er angitt i nr. 7.3. 

Framgangsmåtene for vurdering av kravene i dette avsnitt er definert i de angitte avsnittene og numrene i  

kapittel 6. 

4.2.1. Grenseverdier for stasjonær støy 

Grenseverdiene for følgende lydtrykknivåer under normale forhold for et kjøretøy med hensyn til stasjonær støy 

forbundet med kategoriene i delsystemet «Rullende materiell», er angitt i tabell 2: 

a) Det A-veide ekvivalente, kontinuerlige lydtrykknivået for enheten (LpAeq,T[unit]), 

b) det A-veide ekvivalente, kontinuerlige lydtrykknivået ved nærmeste målepunkt i med hensyn til 

hovedluftkompressoren (Li
pAeq,T), og 

c) det AF-veide lydtrykknivået ved nærmeste målepunkt i med hensyn til impulsstøy fra lufttørkerens 

utløpsventil (Li
pAFmax). 

Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. 

Tabell 2 

Grenseverdier for stasjonær støy 
 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,T[unit] [dB] Li
pAeq,T [dB] Li

pAFmax [dB] 

Elektriske lokomotiver og arbeidskjøretøyer med 
elektrisk drift 

70 75 85 

Diesellokomotiver og dieseldrevne arbeidskjøretøyer 71 78 
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Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,T[unit] [dB] Li
pAeq,T [dB] Li

pAFmax [dB] 

EMU-er 65 68 

DMU-er 72 76  

Passasjervogner 64 68 

Godsvogner 65 tredjepart tredjepart 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.1. 

4.2.2. Grenseverdier for igangsettingsstøy 

Grenseverdiene for AF-veid største lydtrykknivå (LpAF,max) for igangsettingsstøy forbundet med kategoriene i 

delsystemet «Rullende materiell», er angitt i tabell 3. Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets 

midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. 

Tabell 3 

Grenseverdier for igangsettingsstøy 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAF,max [dB] 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P < 4500 kW 81 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P ≥ 4500 kW 

Arbeidskjøretøyer med elektrisk drift 

84 

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel 85 

Diesellokomotiver P ≥ 2000 kW ved motorens utgående aksel 

Dieseldrevne arbeidskjøretøyer 

87 

EMU-er med høyeste hastighet vmax < 250 km/t 80 

EMU-er med høyeste hastighet vmax ≥ 250 km/t 83 

DMU-er P < 560 kW/motor ved motorens utgående aksel 82 

DMU-er P ≥ 560 kW/motor ved motorens utgående aksel 83 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.2. 

4.2.3. Grenseverdier for forbikjøringsstøy 

Grenseverdiene for AF-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå ved en hastighet på 80 km/t (LpAeq,Tp,(80 km/t)) og, 

dersom relevant, ved 250 km/t (LpAeq,Tp,(250 km/t)) for forbikjøringsstøy forbundet med kategoriene i delsystemet 

«Rullende materiell», er angitt i tabell 4. Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje,  

1,2 m over skinnetopp. 

Målinger ved hastigheter på 250 km/t eller høyere skal også foretas ved det «ekstra målepunktet» med en høyde på 

3,5 m over skinnetopp i samsvar med kapittel 6 i EN ISO 3095:2013 og vurdert i forhold til de gjeldende 

grenseverdiene i tabell 4.  
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Tabell 4 

Grenseverdier for forbikjøringsstøy 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,Tp (80 km/t) [dB] LpAeq,Tp (250 km/t) [dB] 

Elektriske lokomotiver og arbeidskjøretøyer med elektrisk drift 84 99 

Diesellokomotiver og dieseldrevne arbeidskjøretøyer 85 tredjepart 

EMU-er 80 95 

DMU-er 81 96 

Passasjervogner 79 tredjepart 

Godsvogner (normalisert til APL = 0,225)(*) 83 tredjepart 

(*) APL er antall aksler dividert med lengden over bufferne (m-1). 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.3. 

4.2.4. Grenseverdier for innvendig støy i førerhuset. 

Grenseverdiene for AF-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå (LpAeq,T) for innvendig støy i førerhuset på 

elektriske lokomotiver og diesellokomotiver, arbeidskjøretøyer, EMU-er, DMU-er og passasjervogner med 

førerhus, er angitt i tabell 5. Grenseverdiene er definert ved et punkt nær lokomotivførerens øre. 

Tabell 5 

Grenseverdier for innvendig støy i førerhuset 

Støy i førerhuset LpAeq,T [dB] 

Stillestående med lydsignal fra signalhorn 95 

Ved høyeste hastighet vmax dersom vmax < 250 km/t 78 

Ved høyeste hastighet vmax dersom 250 km/t ≤ vmax < 350 km/t 80 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.4. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

Denne TSI-en har følgende grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell»: 

Grensesnitt mot delsystemene i bokstav a), b), c) og e) i kapittel 2 (omhandlet i forordning (EU) nr. 1302/2014) 

med hensyn til 

— stasjonær støy, 

— igangsettingsstøy (gjelder ikke passasjervogner), 

— forbikjøringsstøy, 

— innvendig støy i førerhuset når dette er relevant.  
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Grensesnitt mot delsystemene i bokstav d) i kapittel 2 (omhandlet i forordning (EU) nr. 321/2013) med hensyn til: 

— forbikjøringsstøy, 

— stasjonær støy. 

4.4. Driftsregler 

Krav til driftsregler for delsystemet «Rullende materiell» er angitt i nr. 4.4 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og nr. 

4.4 i forordning (EU) nr. 321/2013. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Krav til vedlikeholdsregler for delsystemet «Rullende materiell» er angitt i nr. 4.5 i forordning (EU) nr. 1302/2014 

og nr. 4.5 i forordning (EU) nr. 321/2013. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Ikke relevant. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Se artikkel 6 i denne forordning. 

4.8. Europeisk register over godkjente kjøretøytyper 

Hvilke opplysningene om det rullende materiellet som skal registreres i det europeiske registeret over godkjente 

kjøretøytyper (ERATV), er angitt i beslutning 2011/665/EU. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

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

6. SAMSVARSVURDERING OG EF-VERIFISERING 

6.1. Samtrafikkomponenter 

Ikke relevant. 

6.2. Delsystemet «Rullende materiell» med hensyn til støy fra rullende materiell 

6.2.1. Moduler 

EF-verifiseringen skal utføres i samsvar med modulen(e) beskrevet i tabell 6. 

Tabell 6 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

SB EF-typeprøving 

SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen 

SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll 

Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU.  
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6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering 

Søkeren skal velge en av følgende framgangsmåter for vurdering, som består av én eller flere moduler for EF-

verifisering av delsystemet: 

— (SB+SD), 

— (SB+SF), 

— (SH1). 

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

kravene definert i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav vedrørende vurderingen i numrene nedenfor. 

6.2.2.1. S tas jonær  s tø y  

Samsvar med grenseverdiene for stasjonær støy som angitt i nr. 4.2.1 skal dokumenteres i samsvar med nr. 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (unntatt nr. 5.5.2), 5.7 og 5.8.1 i EN ISO 3095:2013. 

Til vurdering av støyen fra hovedluftkompressoren ved nærmeste målepunkt i skal indikatoren Li
pAeq,T brukes, der 

T representerer én driftssyklus som definert i nr. 5.7 i EN ISO 3095:2013. Bare de togsystemene som kreves for å 

kunne drive luftkompressoren under normale driftsforhold, skal brukes til dette. De togsystemene som ikke er 

nødvendige for drift av kompressoren, kan slås av, slik at de ikke bidrar til den støyen som måles. Samsvar med 

grenseverdiene skal dokumenteres utelukkende under de forholdene som er nødvendige for drift av 

hovedluftkompressoren ved laveste o/min. 

Til vurdering av kilder til impulsstøy ved nærmeste målepunkt i skal indikatoren Li
pAFmax brukes. Den relevante 

støykilden er lufttørkerens utløpsventil. 

6.2.2.2. Igangset t in gss tø y  

Samsvar med grenseverdiene for igangsettingsstøy som angitt i nr. 4.2.2 skal dokumenteres i samsvar med  

kapittel 7 (unntatt nr. 7.5.1.2) i EN ISO 3095:2013. Grenseverdimetoden som viser til nr. 7.5 i EN ISO 3095:2013, 

får anvendelse. Som avvik fra nr. 7.5.3 i EN ISO 3095:2013 skal toget akselerere fra stillestående opp til 30 km/t 

og så opprettholde hastigheten. 

I tillegg skal støyen måles i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og i en høyde på 1,2 m over skinnetopp. 

Gjennomsnittsnivåmetoden og grenseverdimetoden i samsvar med henholdsvis nr. 7.6 og 7.5 i EN ISO 3095:2013 

får anvendelse, og toget skal akselerere fra stillestående opp til 40 km/t og så opprettholde hastigheten. De målte 

verdiene vurderes ikke mot noen grenseverdi, og skal registreres i den tekniske dokumentasjonen og meddeles 

byrået. 

For arbeidskjøretøyer skal framgangsmåten ved start utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

6.2.2.3. Forb ikjør ingss tø y  

Samsvar med grenseverdiene for forbikjøringsstøy som angitt i nr. 4.2.3 skal dokumenteres i samsvar med nr. 

6.2.2.3.1 og 6.2.2.3.2. 

6.2.2.3.1. Forhold på prøvingssporet 

Prøvingen skal foretas på et referansespor som definert i nr. 6.2 i EN ISO 3095:2013. 

Det er imidlertid tillatt å utføre prøvingen på et spor som ikke er i samsvar med forholdene på referansesporet når 

det gjelder skinneruhet og dempefaktor, så lenge støynivåene som måles i samsvar med nr. 6.2.2.3.2, ikke 

overstiger grenseverdiene fastsatt i nr. 4.2.3. 

Skinneruhet og dempefaktor på prøvingssporet skal fastsettes i alle tilfeller. Dersom sporet som prøvingene utføres 

på, ikke er i samsvar med forholdene på referansesporet, skal de målte støynivåene merkes som 

«sammenlignbare», ellers skal de merkes som «ikke sammenlignbare». Hvorvidt de målte støynivåene er 

«sammenlignbare» eller «ikke sammenlignbare», skal registreres i den tekniske dokumentasjonen.  
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De målte verdiene for skinneruhet på prøvingssporet er gyldig i et tidsrom som starter tre måneder før og slutter 

tre måneder etter denne målingen, forutsatt at det i løpet av dette tidsrommet ikke er foretatt vedlikehold på sporet 

som påvirker skinneruheten. 

De målte verdiene for dempefaktor på prøvingssporet er gyldig i et tidsrom som starter ett år før og slutter ett år 

etter denne målingen, forutsatt at det i løpet av dette tidsrommet ikke er foretatt vedlikehold på sporet som 

påvirker dempefaktoren. 

I den tekniske dokumentasjonen skal det bekreftes at spordataene knyttet til målingen av forbikjøringsstøy for 

kjøretøytypen var gyldig den eller de dagene prøvingen foregikk, f.eks. ved at det oppgis hvilken dato det sist ble 

foretatt vedlikehold som påvirket støyen. 

Videre er det tillatt å utføre prøvinger ved hastigheter på 250 km/t eller med på ballastfrie spor. I dette tilfellet skal 

grenseverdiene være 2 dB høyere enn dem som er fastsatt i nr. 4.2.3. 

6.2.2.3.2. Framgangsmåte 

Prøvingene skal utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7 (unntatt 6.7.2) i EN ISO 

3095:2013. Enhver sammenligning med grenseverdier skal utføres slik at resultater avrundes til nærmeste hele 

desibel. Enhver normalisering skal foretas før avrunding. En nærmere framgangsmåte for vurdering er angitt i nr. 

6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2 og 6.2.2.3.2.3. 

6.2.2.3.2.1. EMU-er, DMU-er, lokomotiver og passasjervogner 

For EMU-er, DMU-er, lokomotiver og passasjervogner skilles det mellom tre klasser for høyeste driftshastighet: 

1) Dersom enhetens høyeste driftshastighet er høyst 80 km/t, skal forbikjøringshastigheten måles ved dens 

høyeste hastighet vmax. Denne verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

2) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyere enn 80 km/t og lavere enn 250 km/t, skal 

forbikjøringsstøyen måles ved 80 km/t og ved dens høyeste hastighet. Begge målte verdier for 

forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til referansehastigheten på 80 km/t LpAeq,Tp(80 km/t) ved hjelp av 

formel (1). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

Formel (1): 

LpAeq,Tp(80 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 30 * log (vtest/80 km/t) 

Vtest = faktisk hastighet under målingen 

3) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er minst 250 km/t, skal forbikjøringsstøyen måles ved  

80 km/t og ved dens høyeste hastighet, med en øvre grense for prøvingshastighet på 320 km/t. Den målte 

verdien for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) ved 80 km/t skal normaliseres til referansehastigheten på  

80 km/t LpAeq,Tp(80 km/t) ved hjelp av formel (1). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien 

LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. De målte verdiene for forbikjøringsstøy ved høyeste hastighet 

LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til referansehastigheten på 250 km/t LpAeq,Tp(250 km/t) ved hjelp av formel (2). 

Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(250 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

Formel (2): 

LpAeq,Tp(250 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 50 * log(vtest/250 km/t) 

Vtest = faktisk hastighet under målingen 

6.2.2.3.2.2. Godsvogner 

For godsvogner skilles det mellom to klasser for høyeste driftshastighet: 

1) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyst 80 km/t, skal forbikjøringshastigheten måles ved dens 

høyeste hastighet. De målte verdiene for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til en referanse-APL 

på 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) ved hjelp av formel (3). Denne verdien skal ikke overstige grenseverdien  

LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3.   
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Formel (3): 

LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1) 

APLwag = antall aksler dividert med lengden over bufferne [m-1] 

V t est= faktisk hastighet under målingen 

2) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyere enn 80 km/t, skal forbikjøringsstøyen måles ved  

80 km/t og ved dens høyeste hastighet. Begge målte verdier for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal 

normaliseres til referansehastigheten på 80 km/t og til en referanse-APL på 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/t) ved 

hjelp av formel (4). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i  

nr. 4.2.3. 

Formel (4): 

LpAeq,Tp (APLref, 80 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1) — 30 * log(vtest/80 km/t) 

APLwag = antall aksler dividert med lengden over bufferne [m-1] 

V t est  = faktisk hastighet under målingen 

6.2.2.3.2.3. Arbeidskjøretøyer 

For arbeidskjøretøyer gjelder samme framgangsmåte for vurdering som angitt i nr. 6.2.2.3.2.1. Målingen skal 

utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

Arbeidskjøretøyer skal anses å oppfylle kravene til forbikjøringsstøy i nr. 4.2.3 uten måling når de 

— utelukkende bremses med enten komposittbremseklosser eller skivebremser, og 

— er utstyrt med pussebremseklosser av komposittmateriale, dersom pussebremseklosser er montert. 

6.2.2.4. Innvendig s tø y i  fø rerhu se t  

Samsvar med grenseverdiene for innvendig støy i førerhuset som angitt i nr. 4.2.4 skal dokumenteres i samsvar 

med EN 15892:2011. For arbeidskjøretøyer skal målingen utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

6.2.3. Forenklet vurdering 

I stedet for prøvingsmetodene angitt i nr. 6.2.2 er det tillatt å erstatte noen eller alle prøvingene med en forenklet 

vurdering. Den forenklede vurderingen består av akustisk sammenligning av den enheten som vurderes, med en 

eksisterende type (heretter kalt referansetype) med dokumenterte støyegenskaper. 

Den forenklede vurderingen kan brukes til hver av de gjeldende grunnleggende parametrene «stasjonær støy», 

«igangsettingsstøy», «forbikjøringsstøy» og «innvendig støy i førerhuset» for seg, og går ut på å dokumentere at 

følgene av forskjellene mellom referansetypen og den enheten som skal vurderes, ikke medfører at grenseverdiene 

angitt i nr. 4.2, overskrides. 

For enheter som vurderes med forenklet vurdering, skal dokumentasjonen av samsvar omfatte en detaljert 

beskrivelse av de endringene som er relevante med hensyn til støy, sammenlignet med referansetypen. På 

bakgrunn av denne beskrivelsen skal det foretas en forenklet vurdering. De beregnede støyverdiene skal inneholde 

usikkerhetene ved den anvendte vurderingsmetoden. Den forenklede vurderingen kan være enten en beregning 

og/eller en forenklet måling. 

En enhet som er sertifisert på grunnlag av den forenklede vurderingsmetoden, skal ikke brukes som referanseenhet 

for en ytterligere vurdering.  
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Dersom den forenklede vurderingen anvendes på forbikjøringsstøy, skal referansetypen være i samsvar med minst 

én av følgende: 

— Kapittel 4, og dessuten skal resultatene med hensyn til forbikjøringsstøy være klassifisert som 

«sammenlignbare». 

— Kapittel 4 i beslutning 2011/299/EU, og dessuten skal resultatene med hensyn til forbikjøringsstøy være 

klassifisert som «sammenlignbare». 

— Kapittel 4 i vedtak 2006/66/EF. 

— Kapittel 4 i vedtak 2008/232/EF. 

Dersom det gjelder en godsvogn hvis parametrer sammenlignet med referansetypen ligger innenfor det tillatte 

området i tabell 7, anses det uten ytterligere kontroll at enheten er i samsvar med grenseverdiene for 

forbikjøringsstøy fastsatt i nr. 4.2.3. 

Tabell 7 

Tillatt variasjon for godsvogner for å kunne fritas for kontroll 

Parameter Tillatt variasjon (sammenlignet med referanseenheten) 

Enhetens høyeste hastighet Alle hastigheter opp til 160 km/t. 

Type hjul Bare dersom det gir like mye eller mindre støy (akustisk karakterisering i 
samsvar med vedlegg E i EN 13979-1:2011). 

Egenvekt Bare innenfor området +20 %/- 5 %. 

Bremsekloss Bare dersom variasjonen ikke medfører høyere støyutslipp. 

7. GJENNOMFØRING 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på nye delsystemer 

Se artikkel 8 i denne forordning. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på fornyede eller opprustede delsystemer 

Dersom en medlemsstat i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF anser at en ny tillatelse til 

ibruktaking er nødvendig, skal søkeren dokumentere at støynivåene til fornyede eller opprustede enheter fortsatt 

ligger under grenseverdiene fastsatt i TSI-en som var gjeldende da den aktuelle enheten første gang fikk tillatelse. 

Dersom det ikke forelå noen TSI på det tidspunktet da den første tillatelsen ble gitt, skal det dokumenteres at 

støynivåene for fornyede eller opprustede enheter enten ikke er økt eller fortsatt ligger under grenseverdiene 

fastsatt i vedtak 2006/66/EF eller vedtak 2002/735/EF. 

Dokumentasjonen skal begrenses til de grunnleggende parametrene som påvirkes av fornyelsen/opprustingen. 

Dersom den forenklede vurderingen anvendes, kan den opprinnelige enheten utgjøre referanseenheten i samsvar 

med bestemmelsene i nr. 6.2.3. 

Utskifting av en hel enhet eller ett eller flere kjøretøyer i en enhet (f.eks. utskifting etter en alvorlig skade) krever 

ikke en samsvarsvurdering på grunnlag av denne TSI-en, så lenge enheten eller kjøretøyet (kjøretøyene) er 

identiske med dem de erstatter. 

Dersom en godsvogn, når den fornyes eller opprustes, utstyres med komposittbremseklosser og ingen støykilder 

tilføres godsvognen som vurderes, skal det kunne forutsettes at kravene i nr. 4.2.3 er oppfylt uten ytterligere 

prøving. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2, er klassifisert som 

a) «P»-tilfeller: «permanente» tilfeller, 

b) «T»-tilfeller: «midlertidige» tilfeller,  
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7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Gen erel le  sær t i l fe l le r  

Særtilfelle for Estland, Finland, Latvia og Litauen 

(«P») Anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for enheter fra 

tredjestater konstruert for sporvidde 1520 mm. 

7.3.2.2. Gren severd i er  fo r  s t as jonær  s tø y (nr .  4 .2 .1)  

a) Særtilfelle for Finland 

(«T») For passasjervogner og godsvogner utstyrt med en dieselgenerator for strømforsyning på mer enn  

100 kW og beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Finland, kan grenseverdien for stasjonær støy 

LpAeq,T [unit] i tabell 2 heves til 72 dB. 

Beslutning 2011/229/EU kan fortsatt anvendes på godsvogner som skal brukes bare på Finlands territorium og 

fram til den relevante tekniske løsningen for nordiske vinterforhold er funnet, men i alle tilfeller ikke senere 

enn til 31. desember 2017. Dette skal ikke være til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre 

på det finske jernbanenettet. 

b) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«P») For DMU-er beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, kan grenseverdien for 

stasjonær støy LpAeq,T [unit] i tabell 2 heves til 77 dB. 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på DMU-er beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1. 

c) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«T») For enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, får grenseverdiene Li
pAeq,T i 

tabell 2 for hovedluftkompressoren ikke anvendelse. De målte verdiene skal framlegges for den nasjonale 

sikkerhetsmyndigheten i Det forente kongerike. 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1. 

7.3.2.3. Gren severd i e r  fo r  i gan gset t ingss tø y (nr .  4 .2 .2)  

a) Særtilfelle for Sverige 

(«T») For lokomotiver med en samlet trekkraft på mer enn 6000 kW og en største aksellast på mer enn 25 t, 

kan grenseverdiene for igangsettingsstøy LpAF,max i tabell 3 heves til 89 dB. 

b) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«P») For enheter angitt i tabell 8 beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, kan 

grenseverdien for igangsettingsstøy LpAF,max i tabell 3 heves til verdiene angitt i tabell 8. 

Tabell 8 

Grenseverdiene for igangsettingsstøy vedrørende et særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAF,max [dB] 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P < 4500 kW 83 

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel 89 

DMU-er 85 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/759 

 

7.3.2.4. Gren severd i er  fo r  fo rb ikjø r ingss tø y (n r .  4 .3 .2)  

a) Særtilfelle for Sverige 

(«T») For lokomotiver med en samlet trekkraft på mer enn 6000 kW og en største aksellast på mer enn 25 t, 

kan grenseverdiene for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp (80 km/t) i tabell 4 heves til 85 dB. 

 _____  

Tillegg A 

Åpne punkter 

Denne TSI-en har ingen åpne punkter. 

 _____  

Tillegg B 

Standarder som det vises til i denne TSI-en 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatoriske 

standarder 
Kapittel 

Stasjonær støy 4.2.1 — — 

6.2.2.1 EN ISO 3095:2013 5 

Igangsettingsstøy 4.2.2 — — 

6.2.2.2 EN ISO 3095:2013 7 

Forbikjøringsstøy 4.2.3 EN ISO 3095:2013 6 

6.2.2.3 EN ISO 3095:2013 6 

Innvendig støy i førerhuset 4.2.4 — — 

6.2.2.4 EN 15892:2011 Alle 

Forenklet vurdering 6.2.3 EN 13979-1:2011 Vedlegg E 
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Tillegg C 

Vurdering av delsystemet «Rullende materiell» 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

  Særlig 

framgangs

måte for 

vurdering 

Element i 

delsys-

temet 

«Rullende 

materiell» 

Undersøkelse 

av prosjek-

teringen 

Typeprøving 
Rutineprø

ving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nr. Nr. 

Stasjonær støy 4.2.1 X(*) X tredjepart 6.2.2.1  

Igangsettingsstøy 4.2.2 X(*) X tredjepart 6.2.2.2  

Forbikjøringsstøy 4.2.3 X(*) X tredjepart 6.2.2.3  

Innvendig støy i førerhuset 4.2.4 X(*) X tredjepart 6.2.2.4  

(*) Bare dersom den forenklede vurderingen i samsvar med nr. 6.2.3 anvendes. 

 


