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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/919 

av 27. mai 2016 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og 

signal» 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) Ved kommisjonsbeslutning 2012/88/EU(2), endret ved kommisjonsbeslutning 2012/696/EU(3) og (EU) 2015/14(4), 

fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder for delsystemene for «Styring, kontroll og 

signal». 

2) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(5) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at TSI-ene tilpasses den tekniske utviklingen, markedsutviklingen og de samfunns-

messige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om de endringene i TSI-ene som det anser for 

nødvendige. 

3) Den 10. desember 2015 utstedte Byrået en anbefaling om delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (ERA-REC-

123-2015/REC). Denne forordning er basert på den anbefalingen. 

4) I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke omfattes av en TSI, identifiseres som 

åpne punkter som er underlagt nasjonale regler i hver medlemsstat. Ettersom det ikke finnes nye åpne punkter i denne 

forordning, bør de nasjonale reglene som inneholder vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av sam-

trafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, og framgangsmåtene for samsvarsvurdering og 

verifisering som kreves for å anvende de nasjonale reglene, allerede ha blitt sendt til de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 15.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 66. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2012/696/EU av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 311 av 

10.11.2012, s. 3). 

(4) Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 av 5. januar 2015 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 3 av 7.1.2015, s. 44). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå («byråforordningen») 

(EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 
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5) Klasse B-systemer hemmer i betydelig grad lokomotivers og motorvogners samtrafikkevne, men er nødvendige for å 

sørge for sikker drift der klasse A-systemer ikke er innført. Det er derfor viktig å unngå å skape ytterligere hindringer 

for samtrafikkevnen ved for eksempel å endre disse klasse B-systemene eller ved å innføre nye systemer. 

6) Det bør kreves en åpen og tydelig plan for innføring av Det europeiske togkontrollsystem (ETCS) og avvikling av klasse 

B-systemer, ettersom dette er et viktig element for å oppnå målene for det felles europeiske jernbaneområde. Dette er 

særlig viktig når den relevante særskilte overføringsenheten (STM) ikke er tilgjengelig på markedet. 

7) For å gi bedre innsyn i prøvingsprinsippene og berede grunnen for ytterligere harmonisering er det nødvendig å fastsette 

et krav om at tekniske regler og de driftsmessige prøvingsscenarioene offentliggjøres. 

8) Ettersom gjennomføringen av bestemmelsene i nr. 6.1.2.3 i vedlegget om åpenhet ved håndtering av opplysninger om 

verifisering av ETCS og GSM-R langs sporet krever effektivt samarbeid med infrastrukturforvaltningene, bør Byrået 

etablere egnede samarbeidsformer for innsamling av opplysninger og fastsette felles maler for å lette utveksling av 

opplysninger, idet det tas høyde for spørsmål om fortrolighet og immaterialrettigheter. 

9) Selv med en vellykket sertifiseringsprosess kan det ikke alltid utelukkes at når et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal om bord» samhandler med et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», kan det føre til at et av 

delsystemene gjentatte ganger ikke fungerer eller ikke fungerer som forventet under visse forhold. Dette kan skyldes 

mangler i spesifikasjonene, ulike tolkninger, konstruksjonsfeil eller at utstyr er feilmontert. En mer samordnet måte å 

gjennomføre kompatibilitetsprøving på bør innføres for å hjelpe operatører med å treffe gode beslutninger. 

10) Av hensyn til jernbanesektorens behov bør det innføres en ny versjon av ETCS (utgave 2 av referanseversjon 3). Denne 

versjonen er fullstendig bakoverkompatibel som dokumentert i rapporten «Baseline compatibility assessment» 

offentliggjort av Byrået, som beskriver kompatibilitetskontrollene som er utført av Byrået og sektoren for ETCS 

referanseversjon 3 (utgave 2 og vedlikeholdsutgave 1) og ETCS referanseversjon 2 fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

11) Kommisjonen bør i neste arbeidsprogram for ordningen for et sammenkoplet Europa som omfatter en ERTMS-

prioritering, sikre støtteberettigelse for tiltak for å avhjelpe mulig inkompatibilitet hos eller mangler ved eksisterende 

anvendelser langs sporet som er i samsvar med referanseversjon 2, og utstyr om bord som er i samsvar med 

referanseversjon 3. 

12) Med tanke på at Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk (ERTMS – European Rail Traffic Management 

System) er et komplekst programvarebasert system, og idet det tas hensyn til endringshåndteringssystemet som er 

opprettet og forvaltes av Byrået, og som samler inn tilbakemeldinger fra innføring av produkter og systemer og 

registrerer funnene i databasen over endringsanmodninger, bør Kommisjonen med jevne mellomrom anmode Byrået om 

å framlegge en vurdering av hvor kritisk funnene i databasen over endringsanmodninger er, for å føre opp kritiske feil i 

listen over mangler i TSI-er i samsvar med artikkel 7 i direktiv 2008/57/EF, og for å avgi tekniske uttalelser for å få 

rettet disse feilene. 

13) Investeringer langs sporet og om bord bør vernes ved å sikre ERTMS-spesifikasjonenes bakoverkompatibilitet og 

stabilitet som angitt i Byråets rapport «ERTMS Longer Term Perspective» (ERA-REP-150). 

14) Byrået bør så snart som mulig offentliggjøre et teknisk dokument med ytterligere opplysninger som skal vises i 

grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin for å forbedre lokomotivførernes ergonomi. 

15) I artikkel 47 i forordning (EU) nr. 1315/2013(1) er det fastsatt at arbeidsplanen til den europeiske koordinatoren for 

ERTMS skal vedtas. Arbeidsplanen vil fastsette gjennomføringsreglene for ETCS-anlegg langs sporet. Inntil denne 

arbeidsplanen får anvendelse, bør den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS fastsatt i beslutning 2012/88/EU 

fortsatt få anvendelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuro-

peisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 
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16) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU bør derfor oppheves. 

17) Delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» og delsystemene «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» og «Styring, kontroll og signal om bord» har felles grensesnitt. Kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1302/2014(1) bør derfor endres for å ta hensyn til endringene som innføres ved denne forordning. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til delsystemene for «Styring, kontroll og signal» i Den 

europeiske unions jernbanesystem, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  TSI-en får anvendelse på alle nye, oppgraderte eller fornyede delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» og 

«Styring, kontroll og signal om bord» i jernbanesystemet som definert i nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

2.  TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» og «Styring, kontroll 

og signal om bord» i jernbanesystemet som allerede er tatt i bruk på hele eller deler av en medlemsstats jernbanenett den dagen 

denne forordning trer i kraft, med mindre delsystemet skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 

2008/57/EF og avsnitt 7 i vedlegget. 

3.  TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

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

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

c)  andre deler av nettet i Unionens jernbanesystem, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i nr. 4 i vedlegg I til direktiv 

2008/57/EF, 

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

4.  Det tekniske og geografiske virkeområdet for TSI-en er fastsatt i nr. 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Åpne punkter og særtilfeller 

1.  Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning skal hver medlemsstat sende de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen en liste over organene som er utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF til å gjennomføre 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

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

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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a)  de åpne punktene angitt i vedlegg G, 

b)  særtilfellene angitt i nr. 7.6.2 i vedlegget. 

2.  Dersom en medlemsstat allerede har sendt disse opplysningene i henhold til tidligere kommisjonsbeslutninger, skal den 

anses å ha oppfylt forpliktelsen. 

Artikkel 4 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat oversende Kommisjonen en liste over prosjekter 

som er gjennomført på dens territorium, og som er langt framskredne. Listen skal sendes innen ett år etter denne forordnings 

ikrafttredelse. 

Artikkel 5 

Framlegging av opplysninger om verifisering av ETCS og GSM-R langs sporet 

I samsvar med nr. 6.1.2.3 i vedlegget skal medlemsstatene sikre at når prosessen med EF-verifisering av et delsystem for 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» innledes, blir de tekniske reglene og de foreløpige driftsmessige prøvingsscenarioene 

for vekselvirkninger mellom systemets ETCS- og GSM-R-deler og tilsvarende deler i et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal om bord» gjort tilgjengelige for Det europeiske jernbanebyrå så snart som mulig. Det europeiske jernbanebyrå skal 

underrettes om eventuelle endringer i driftsmessige prøvingsscenarioer som brukes i forbindelse med EF-verifisering. 

Artikkel 6 

Gjennomføring 

1.  Leverandører og søkere om tillatelse til ibruktaking skal sikre at alt utstyr som er nevnt i artikkel 2.1, og som skal brukes 

på jernbanenettene som er nevnt i artikkel 2 nr. 3, er i samsvar med TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2.  Meldte organer skal sørge for at sertifikater basert på TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning, og særlig på 

bestemmelsene fastsatt i nr. 6, utstedes innenfor rammen av deres ansvarsområder i henhold til artikkel 13 og 18 i direktiv 

2008/57/EF. 

3.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal innenfor rammen av sine ansvarsområder i henhold til artikkel 16 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(1) sikre at alt utstyr nevnt i artikkel 2 som er tatt i bruk på deres territorium, er i 

samsvar med TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan som beskriver hvilke tiltak de vil treffe for å overholde 

denne TSI-en, i samsvar med avsnitt 7 i vedlegget, og som angir framgangsmåten som skal følges for å innføre delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal» med full samtrafikkevne. 

5.  Medlemsstatene skal innen ett år etter denne forordnings ikrafttredelse oversende sin nasjonale gjennomføringsplan til de 

øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. 

Artikkel 7 

Tilgjengelighet av ETCS-produkter om bord som overholder spesifikasjonene for referanseversjon 3 

Byrået vil innen 1. januar 2018 utarbeide en rapport til Kommisjonen om tilgjengeligheten av ETCS-produkter om bord som 

overholder spesifikasjonene for referanseversjon 3. Kommisjonen vil framlegge rapporten for komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 

i direktiv 2008/57/EF og treffe egnede tiltak.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 
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Artikkel 8 

Klasse B-systemer 

Medlemsstatene skal sikre at klasse B-systemenes funksjonalitet, yteevne og grensesnitt fortsatt er i samsvar med de gjeldende 

spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer for å avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Artikkel 9 

EU-finansierte prosjekter 

1.  ETCS skal monteres i forbindelse med jernbaneinfrastrukturprosjekter som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond, 

når 

1)  togkontrolldelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal» monteres for første gang, eller 

2)  det foretas oppgradering av delen for togkontroll i et delsystem for «Styring, kontroll og signal» som allerede er i drift, 

dersom oppgraderingen medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. 

2.  Kommisjonen kan gi et unntak fra forpliktelsen fastsatt i numrene ovenfor dersom signalsystemet fornyes på korte (under 

150 km) og avbrutte linjeavsnitt, og forutsatt at ETCS monteres før det tidligste av de følgende to tidspunkter: 

— fem år etter at prosjektet er avsluttet, 

— på det tidspunktet linjeavsnittet koples sammen med en annen jernbanelinje med ETCS-utstyr. 

3.  Den berørte medlemsstaten skal oversende Kommisjonen en saksmappe med en økonomisk analyse av prosjektet som 

viser at det gir en betydelig økonomisk og/eller teknisk fordel å sette ERTMS i drift på det første av de to tidspunktene nevnt i 

forrige nummer, i stedet for i forbindelse med gjennomføringen av det EU-finansierte prosjektet. 

4.  Kommisjonen skal gå gjennom saksmappen og tiltakene som foreslås av medlemsstaten, og skal underrette komiteen 

nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF om resultatet av gjennomgåelsen. Dersom Kommisjonen gir et unntak, skal 

medlemsstaten sikre at ERTMS blir montert før det første av de to tidspunktene nevnt i nr. 2. 

5.  Dette unntaket er ikke til hinder for at nr. 7.3.2.1, 7.3.2.2 og 7.3.2.3 i beslutning 2012/88/EU anvendes. 

Artikkel 10 

Feilkorrigering 

Dersom det oppdages feil som gjør at systemet ikke kan opprettholde normal drift, skal Byrået så snart som mulig offentliggjøre 

løsninger for å utbedre slike feil samt en vurdering av deres innvirkning på kompatibiliteten og stabiliteten til den pågående 

innføringen av ERTMS. Innen ett år etter anvendelsesdatoen for denne forordning skal Byrået oversende Kommisjonen en 

teknisk uttalelse om status for funnene i databasen over endringsanmodninger for ERTMS. Kommisjonen skal analysere den 

tekniske uttalelsen med bistand fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF. Dersom disse feilene ikke berettiger 

en umiddelbar revisjon, kan Kommisjonen som fastsatt i artikkel 7 annet ledd i direktiv 2008/57/EF anbefale at den tekniske 

uttalelsen benyttes i påvente av revisjon av TSI-en. 

Artikkel 11 

Endring av TSI-en «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» 

Indeks nr. 1 i tabell J.2 i tillegg J til kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 skal lyde: 

«ERA/ERTMS/033281 rev 3.0» 
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Artikkel 12 

Oppheving 

Beslutning 2012/88/EU oppheves. 

Artikkel 13 

Overgangsbestemmelser 

Nr. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, og 7.3.5 i vedlegg III til beslutning 2012/88/EU får anvendelse fram til anvendelsesdatoen for gjennom-

føringsrettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel torsdag 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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1.  INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet». 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemene for «Styring, kontroll og signal langs sporet» i det jernbanenettet som 

er omhandlet i nr. 1.2 (Geografisk virkeområde) i denne TSI-en, og på delsystemene for «Styring, kontroll og signal 

om bord» i kjøretøyer som trafikkerer (eller forventes å trafikkere) jernbanenettet. Disse kjøretøyene tilhører en av 

følgende typer (som definert i nr. 1.2 og 2.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF): 

1)  Tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. 

2)  Motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. 

3)  Passasjervogner, dersom de er utstyrt med et førerrom. 

4)  Mobilt utstyr til konstruksjon og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, dersom det er utstyrt med et førerrom og 

er beregnet på transport på sine egne hjul.  
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1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er jernbanenettet i hele jernbanesystemet, som består av 

1)  det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direk-

tiv 2008/57/EF, 

2)  det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg I til direk-

tiv 2008/57/EF, 

3)  andre deler av nettet i Unionens jernbanesystem, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i nr. 4 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF, 

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

TSI-en får anvendelse på jernbanenett med sporvidde på 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm og 1 668 mm. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på korte grenseoverganger med sporvidde på 1 520 mm som er forbundet med 

jernbanenett i tredjestater. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

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

1)  angi det tilsiktede virkeområdet – kapittel 2 (Definisjon av og virkeområde for delsystemet), 

2)  fastsette grunnleggende krav for delsystemene for «Styring, kontroll og signal» og deres grensesnitt mot andre 

delsystemer – kapittel 3 (De grunnleggende kravene til delsystemene for «Styring, kontroll og signal»), 

3)  fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som må oppfylles av delsystemene og deres 

grensesnitt mot andre delsystemer – kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemene), 

4)  angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, herunder 

europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i Unionens jernbanesystem – 

kapittel 5 (Samtrafikkomponenter), 

5)  angi, for hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes til samsvarsvurdering eller vurdering av 

bruksegnethet for samtrafikkomponentene og til EF-verifisering av delsystemene – kapittel 6 (Samsvarsvur-

dering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av delsystemene), 

6)  angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en – kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, kontroll 

og signal), 

7)  angi den faglige dyktigheten og hvilke vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som kreves for personalet 

som arbeider med drift og vedlikehold av disse delsystemene og med gjennomføring av denne TSI-en – kapittel 

4 (Beskrivelse av delsystemene). 

I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er bestemmelsene om særtilfeller angitt i kapittel 7 (Gjennom-

føring av TSI-en for styring, kontroll og signal).  
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I kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemene) i denne TSI-en fastsettes også drifts- og vedlikeholdsreglene som gjelder 

spesifikt for virkeområdet angitt i nr. 1.1 og 1.2 ovenfor. 

2.  DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMENE 

2.1. Innledning 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» er i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF definert som «alt utstyr som er 

nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse 

til å trafikkere jernbanenettet». 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» har følgende egenskaper: 

1)  De funksjonene som er grunnleggende for sikker styring av jernbanetrafikken, og som er grunnleggende for 

driften, herunder dem som kreves i situasjoner med driftsforstyrrelser(1). 

2)  Grensesnittene. 

3)  Det nivået for yteevne som kreves for å oppfylle de grunnleggende kravene. 

2.2. Virkeområde 

I TSI-en for delsystemene for «Styring, kontroll og signal» angis bare de kravene som er nødvendige for å sikre 

samtrafikkevnen i Unionens jernbanesystem og at de grunnleggende kravene oppfylles. 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» omfatter følgende deler: 

1)  Togkontroll. 

2)  Talekommunikasjon via radio. 

3)  Dataradiokommunikasjon. 

4)  Togdeteksjon. 

Systemet for togkontroll i klasse A er ETCS(2), mens radiosystemet i klasse A er GSM-R. 

For togdeteksjon i klasse A angis i denne TSI-en bare kravene til grensesnittet mot andre delsystemer. 

Klasse B-systemene til det transeuropeiske jernbanesystem er et begrenset sett med eksisterende systemer for 

togkontroll som var i bruk i jernbanesystemet før 20. april 2001. 

Klasse B-systemene til andre deler av nettet i Den europeiske unions jernbanesystem er et begrenset sett med 

eksisterende systemer for togkontroll som var i bruk på dette nettet før 1. juli 2015. 

Listen over klasse B-systemer er fastsatt i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument «List of CCS Class B 

systems, ERA/TD/2011-11, version 3.0». 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er angitt for mobilradio- og togkontrollsystemene i 

klasse A.  

  

(1) Situasjoner med driftsforstyrrelser er driftsformer beregnet på håndtering av feil. Dette er det tatt hensyn til under utformingen av 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal». 

(2) I visse dokumenter som det vises til i denne TSI-en, brukes «ERTMS» (European Rail Traffic Management System) for å angi et system 

som omfatter både ETCS og GSM-R, og «ETCS» er angitt som «ERTMS/ETCS». 
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Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er angitt for 

1)  radionettet i klasse A, 

2)  togkontroll i klasse A, 

3)  grensesnittkravene for togdeteksjonssystemer, for å sikre kompatibilitet med rullende materiell. 

2.3. Anvendelsesnivåer (ETCS) 

De grensesnittene som er angitt i denne TSI-en, definerer hvordan dataoverføringen til og eventuelt fra togene skal 

gjennomføres. De ETCS-spesifikasjonene som denne TSI-en omfatter, gir forskjellige anvendelsesnivåer, og for en 

gjennomføring langs sporet er det mulig å velge den overføringsmåten som oppfyller de kravene som stilles til 

gjennomføringen. 

I denne TSI-en defineres kravene til alle anvendelsesnivåer. 

Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for et gitt anvendelsesnivå, skal kunne 

fungere på nevnte nivå og på alle lavere nivåer: 

— Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for nivå 2, skal kunne fungere på det 

nivået og på jernbanelinjer utstyrt for nivå 1. 

— Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for nivå 1, behøver ikke være utstyrt 

med en GSM-R-radio bare for ETCS-data, men skal allerede ha innført alle nivå 2- og nivå 3-funksjoner for å 

sikre at 

— dersom en GSM-R-radio bare for ETCS-data tilkoples på et senere tidspunkt, sikrer dette at det er utstyrt for 

nivå 2, 

— dersom en GSM-R-radio bare for ETCS-data og siste-vogn-kontroll tilkoples på et senere tidspunkt, sikrer 

dette at det er utstyrt for nivå 3. 

3.  DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE TIL DELSYSTEMENE FOR «STYRING, KONTROLL OG SIGNAL» 

3.1. Allment 

I henhold til direktiv 2008/57/EF skal delsystemene og samtrafikkomponentene, herunder grensesnitt, oppfylle de 

grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktivet. 

De grunnleggende kravene er: 

1)  sikkerhet, 

2)  pålitelighet og tilgjengelighet, 

3)  helse, 

4)  miljøvern, 

5)  teknisk kompatibilitet. 

De grunnleggende kravene til klasse A-systemer er beskrevet nedenfor. 

Ansvaret for kravene til klasse B-systemer påhviler den enkelte medlemsstat.  
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3.2. Særlige aspekter ved delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

3.2.1. Sikkerhet 

Hvert enkelt prosjekt som denne spesifikasjonen får anvendelse på, skal omfatte de tiltakene som er nødvendige for 

å sikre at risikoen for at en ulykke inntreffer innenfor virkeområdet for delsystemene for «Styring, kontroll og 

signal», ikke er høyere enn målet som kreves for driften. For dette formål får Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 402/2013(1), som nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF (felles sikkerhets-

metode), anvendelse. 

For å sikre at sikkerhetstiltakene ikke skader samtrafikkevnen, skal kravene i den grunnleggende parameteren 

definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen) 

overholdes. 

For ETCS-systemer i klasse A skal sikkerhetsmålet fordeles mellom delsystemene «Styring, kontroll og signal om 

bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den grunnleggende parameteren 

definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen). 

Dette sikkerhetskravet skal oppfylles sammen med kravet om tilgjengelighet, slik det er angitt i nr. 3.2.2 (Pålitelighet 

og tilgjengelighet). 

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

For klasse A-systemet skal målene for pålitelighet og tilgjengelighet fordeles mellom delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den 

grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har 

betydning for samtrafikkevnen). 

Risikonivået skal overvåkes, siden delsystemets bestanddeler eldes og slites. Kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 

skal overholdes. 

3.2.3. Helse 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal det tas 

forholdsregler for å sikre at de materialene som brukes i samt prosjekteringen av delsystemene for «Styring, kontroll 

og signal», ikke utgjør noen helsefare for personer som har tilgang til dem. 

3.2.4. Miljøvern 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal 

1)  utstyret for styring, kontroll og signal, dersom det er utsatt for sterk varme eller brann, ikke overskride de 

grenseverdiene for utslipp av røyk eller gasser som kan skade miljøet, 

2)  utstyret for styring, kontroll og signal ikke inneholde stoffer som under normal bruk kan forurense miljøet 

unormalt mye, 

3)  utstyret for styring, kontroll og signal omfattes av gjeldende EU-regelverk for grenseverdier for utslipp av og 

følsomhet for elektromagnetisk interferens ved jernbanens faste eiendommer, 

4)  utstyret for styring, kontroll og signal oppfylle gjeldende regler for støyplager, 

5)  utstyret for styring, kontroll og signal ikke forårsake et uakseptabelt vibrasjonsnivå som kan skade infra-

strukturen (når infrastrukturen er vedlikeholdt på en riktig måte).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og  

-vurdering og om oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 (EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8). 
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3.2.5. Teknisk kompatibilitet 

Teknisk kompatibilitet omfatter de funksjonene, de grensesnittene og den yteevnen som kreves for å oppnå 

samtrafikkevne. 

Kravene til teknisk kompatibilitet er videre delt inn i følgende tre kategorier: 

1)  Den første kategorien fastsetter generelle konstruksjonskrav til samtrafikkevne, dvs. miljøforhold, intern elektro-

magnetisk kompatibilitet (EMC) innenfor jernbanens faste eiendommer, samt installasjon. Disse kravene til 

kompatibilitet er definert i dette kapittelet. 

2)  Den andre kategorien beskriver hvordan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» skal anvendes teknisk, 

og hvilke funksjoner de skal ha for å sikre samtrafikkevne. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3)  Den tredje kategorien beskriver hvordan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» skal fungere for at 

samtrafikkevne skal kunne oppnås. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3.2.5.1. Konst ru ks jonsmessig ko mpat ib i l i t e t  

3.2.5.1.1  Fysiske miljøforhold 

Utstyr for styring, kontroll og signal skal kunne fungere under de klimatiske og fysiske forholdene som kjennetegner 

det området der den relevante delen av Unionens jernbanesystem befinner seg. 

Kravene i den grunnleggende parameteren 4.2.16 (Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, 

kontroll og signal») skal overholdes. 

3.2.5.1.2  In tern elektromagneti sk kompatib i l i te t  for  je rnbane 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal utstyret for 

styring, kontroll og signal verken forstyrre eller forstyrres av annet utstyr for styring, kontroll og signal eller andre 

delsystemer. 

Den grunnleggende parameteren for elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, 

kontroll og signal langs sporet er beskrevet i nr. 4.2.11 (Elektromagnetisk kompatibilitet). 

3.2.5.2. Kompatibi l i tet  fo r  styr ing,  kont rol l  og  signal  

I kapittel 4 fastsettes kravene til samtrafikkevne for delsystemene for «Styring, kontroll og signal». 

4.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

4.1.1. Grunnleggende parametrer 

I samsvar med de relevante grunnleggende kravene kjennetegnes delsystemene for «Styring, kontroll og signal» ved 

følgende grunnleggende parametrer: 

1)  Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen (nr. 4.2.1). 

2)  ETCS-funksjoner om bord (nr. 4.2.2). 

3)  ETCS-funksjoner langs sporet (nr. 4.2.3). 

4)  Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner (nr. 4.2.4).  
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5)  Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R (nr. 4.2.5). 

6)  Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord (nr. 4.2.6). 

7)  Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet (nr. 4.2.7). 

8)  Håndtering av kryptonøkler (nr. 4.2.8). 

9)  Håndtering av ETCS-ID (nr. 4.2.9). 

10)  Togdeteksjonssystemer (nr. 4.2.10). 

11)  Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet 

(nr. 4.2.11). 

12)  ETCS DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.12). 

13)  GSM-R DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.13). 

14)  Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data (nr. 4.2.14). 

15)  Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet (nr. 4.2.15). 

16)  Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (nr. 4.2.16). 

4.1.2. Oversikt over kravene 

Alle krav i nr. 4.2 (Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene) knyttet til disse grunnleg-

gende parametrene får anvendelse på klasse A-systemet. 

Krav til klasse B-systemer og STM-er (som gjør det mulig for et system om bord av klasse A å fungere på klasse B-

infrastruktur) er den berørte medlemsstatens ansvar. 

Denne TSI-en bygger på prinsippene for hvordan delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan gjøres 

kompatibelt med delsystemene for «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en. For å nå 

dette målet 

1)  er funksjoner, grensesnitt og yteevne for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» standardisert, noe 

som sikrer at hvert tog vil reagere på en forutsigbar måte på data som mottas fra utstyr langs sporet, 

2)  er delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og kommunikasjonen spor til tog og tog til spor fullt ut 

standardisert i denne TSI-en. Spesifikasjonene som det vises til i numrene nedenfor, gjør det mulig å anvende 

funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet på en fleksibel måte, slik at de kan innarbeides i jernbane-

systemet på best mulig måte. Denne fleksibiliteten skal utnyttes uten å begrense bevegelse av delsystemer om 

bord som oppfyller kravene i TSI-en. 

Funksjonene for styring, kontroll og signal er klassifisert i kategorier som angir om de er valgfrie eller obligatoriske. 

Kategoriene er definert i spesifikasjonene nevnt i vedlegg A, og i disse tekstene er det også angitt hvordan 

funksjonene er klassifisert. 

I vedlegg A nr. 4.1c finnes en ordliste med ETCS-termer og -definisjoner som brukes i de spesifikasjonene som er 

nevnt i vedlegg A. 
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4.1.3. Deler av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

I henhold til nr. 2.2 (Virkeområde) kan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» inndeles videre. 

I tabellen nedenfor angis det hvilke grunnleggende parametrer som er relevante for hvert delsystem og for hver del. 

Tabell 4.1 

Delsystem Del Grunnleggende parametrer 

Styring, kontroll og signal om 

bord 

Togkontroll 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 

4.2.14, 4.2.16 

Talekommunikasjon via radio 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16 

Dataradiokommunikasjon 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16 

Styring, kontroll og signal langs 

sporet 

Togkontroll 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 

4.2.16 

Radiokommunikasjon for tale 

og data 

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16 

Togdeteksjon 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 

Denne grunnleggende parameteren beskriver kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», med henvisning til nr. 3.2.1 (Sikkerhet) og nr. 3.2.2 

(Pålitelighet og tilgjengelighet). 

For å oppnå samtrafikkevne skal følgende bestemmelser overholdes når delsystemet «Styring, kontroll og signal om 

bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» innføres: 

1)  Prosjektering, innføring og bruk av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» skal ikke overføre noen ytterligere krav 

a)  til grensesnittet mellom delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» i tillegg til kravene angitt i denne TSI-en, 

b)  til andre delsystemer i tillegg til kravene angitt i de tilsvarende TSI-ene. 

2)  Kravene fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.1.2 nedenfor skal overholdes. 

4.2.1.1. S ikkerhet  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal overholde 

kravene til ETCS-utstyr og -montering angitt i denne TSI-en. 

For faren «overskridelse av hastighets- og/eller avstandsgrenser angitt for ETCS» er det akseptable farenivået (THR) 

10–9 h–1 for tilfeldige feil, for både ETCS om bord og ETCS langs sporet. Se vedlegg A nr. 4.2.1 a. 

For å oppnå samtrafikkevne skal ETCS om bord fullt ut oppfylle alle krav som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.1. 

Mindre strenge sikkerhetskrav kan aksepteres for ETCS langs sporet, forutsatt at, i kombinasjon med delsystemene 

for «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en, sikkerhetsnivået for tjenesten overholdes. 
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4.2.1.2. Pål i tel ighet/ t i lgjengel ighet  

Dette nummer behandler forekomsten av feiltilstander som ikke forårsaker sikkerhetsrisikoer, men som skaper 

driftsforstyrrelser hvis håndtering risikerer å forringe systemets overordnede sikkerhet. 

I forbindelse med denne parameteren betyr «feil» at en enhet ikke lenger kan utføre en påkrevd funksjon i henhold 

til kravene til yteevne, og «feiltilstand» er den virkning som gjør at feilen observeres. 

For å sikre at alle relevante infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak får alle opplysninger de trenger for å 

fastlegge hensiktsmessige framgangsmåter for håndtering av driftsforstyrrelser, skal den tekniske dokumentasjonen 

som følger med EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», inneholde de beregnede verdiene for tilgjengelighet og pålitelighet knyttet til 

feiltilstandene som påvirker evnen hos delsystemet for «Styring, kontroll og signal» til å overvåke sikker trafikk med 

ett eller flere kjøretøyer eller å opprette radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivførerne. 

Overholdelse av følgende beregnede verdier skal sikres: 

1)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som krever 

utkobling av togkontrollfunksjonene: [åpent punkt]. 

2)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som hindrer 

radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivføreren: [åpent punkt]. 

For å gi infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene mulighet til å gjennom delsystemenes levetid overvåke 

risikonivået og overholdelsen av verdiene for pålitelighet og tilgjengelighet som brukes ved fastsettelse av fram-

gangsmåter for håndtering av driftsforstyrrelser, skal kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler) 

overholdes. 

4.2.2. ETCS-funksjoner om bord 

Den grunnleggende parameteren for ETCS-funksjoner om bord beskriver alle funksjoner som kreves for å kjøre et 

tog på en sikker måte. Hovedfunksjonen er å sørge for automatisk togkontroll og automatiske signaler i førerrommet 

ved å 

1)  fastsette togegenskapene (for eksempel togets høyeste hastighet, bremsevirkning), 

2)  velge overvåkingsmetode på grunnlag av informasjonen fra utstyr langs sporet, 

3)  utføre funksjoner for måling av tilbakelagt strekning, 

4)  lokalisere toget i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder, 

5)  beregne den dynamiske hastighetsprofilen for kjøringen på grunnlag av togegenskaper og informasjon fra utstyr 

langs sporet, 

6)  overvåke den dynamiske hastighetsprofilen under kjøring, 

7)  sørge for inngrepsfunksjonen. 

Disse funksjonene skal innføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2 b, og deres yteevne skal være i samsvar med 

vedlegg A nr. 4.2.2 a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2 c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID).  
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Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.2 a og vedlegg A nr. 4.2.2 b også får 

anvendelse på, sammen med følgende tilleggsspesifikasjoner: 

1)  Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

a)  Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget). 

b)  Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget). Denne funksjonen er valgfri 

om bord, med mindre Euroloop er montert langs sporet for ETCS nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til 

null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

c)  Dataoverføring via radio for radio-infill. Se vedlegg A nr. 4.2.2 d, nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med 

toget), nr. 4.2.6.2 (Grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering 

av kryptonøkler). Denne funksjonen er valgfri om bord, med mindre utstyr for dataoverføring via radio for 

radio-infill er montert langs sporet for ETCS-nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til null av 

sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

d)  Dataoverføring via radio. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (Grensesnitt mellom 

GSM-R-radiodatakommunikasjon og ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Obligatorisk om 

bord i toget bare ved bruk av utstyr på ETCS-nivå 2 eller 3. 

2)  Kommunikasjon med lokomotivføreren. Se vedlegg A nr. 4.2.2 e og nr. 4.2.12 (Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i ETCS). 

3)  Kommunikasjon med STM. Se nr. 4.2.6.1 (Grensesnitt mellom ETCS og STM). Denne funksjonen omfatter 

a)  håndtering av STM-utdata, 

b)  framskaffelse av data til bruk for STM-en, 

c)  håndtering av STM-overganger. 

4)  Håndtering av opplysninger om at togsettet er fullstendig (siste-vogn-kontroll) — obligatorisk for nivå 3, ikke 

påkrevd for nivå 1 eller 2. 

5)  Overvåking av utstyret, og støtte i tilfelle driftsforstyrrelser. Denne funksjonen omfatter 

a)  oppstart av ETCS-funksjoner om bord, 

b)  støtte ved driftsforstyrrelser, 

c)  isolasjon av ETCS-funksjoner om bord. 

6)  Støtte av lovpliktig registrering av data. Se nr. 4.2.14 (Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data). 

7)  Videresending av informasjon/instrukser og mottak av statusinformasjon fra rullende materiell 

a)  til grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. Se nr. 4.2.12 (grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS), 

b)  til/fra togets grensesnittenhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2 f.  
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4.2.3. ETCS-funksjoner langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver ETCS-funksjonene langs sporet. Den inneholder alle ETCS-funksjoner 

som muliggjør sikker kjøring for et bestemt tog. 

De viktigste funksjonene er 

1)  lokalisering av et bestemt tog i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder (nivå 2 og 3), 

2)  konvertering av informasjon fra signalutstyr langs sporet til standardformat for delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord», 

3)  oversending av kjøretillatelser, herunder beskrivelse av spor og instrukser til et bestemt tog. 

Disse funksjonene skal innføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3 b, og deres yteevne skal være i samsvar med 

vedlegg A nr. 4.2.3 a. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.3 a og vedlegg A nr. 4.2.3 b også får 

anvendelse på, sammen med følgende tilleggsspesifikasjoner: 

1)  Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord». Den omfatter følgende: 

a)  Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.4 (Eurobalise/ 

LEU). 

b)  Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.5 (Euroloop/ 

LEU). Euroloop er relevant bare på nivå 1, og er da valgfritt. 

c)  Dataoverføring via radio for radio-infill. Se vedlegg A nr. 4.2.3 d, nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med 

toget), nr. 4.2.7.3 (GSM-R og ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). 

Radio-infill er relevant bare på nivå 1, og er da valgfritt. 

d)  Dataoverføring via radio. Se vedlegg nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.3 (GSM-R og 

ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Dataoverføring via radio er 

relevant bare på nivå 2 og 3. 

2)  Generering av informasjon/instrukser til ETCS om bord, f.eks. informasjon i forbindelse med lukking/åpning av 

luftventiler, senking/heving av strømavtakeren, å slå på/av hovedstrømbryteren, overgang fra trekkraftsystem A 

til trekkraftsystem B. Innføring av denne funksjonen er valgfri for utstyr langs sporet, men kan imidlertid være 

påkrevd i henhold til andre gjeldende TSI-er eller nasjonale regler eller gjennom anvendelse av risikoevaluering 

og -vurdering for å sikre sikker integrasjon av delsystemer. 

3)  Håndtering av overgangene mellom områder som overvåkes av forskjellige radioblokksentre (RBC-er) (relevant 

bare for nivå 2 og 3). Se nr. 4.2.7.1 (Funksjonelt grensesnitt mellom RBC-er) og nr. 4.2.7.2 (Teknisk grensesnitt 

mellom RBC-er). 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner 

Denne grunnleggende parameteren beskriver radiokommunikasjonsfunksjonene. Slike funksjoner skal innføres i 

henholdsvis delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar 

med spesifikasjonene angitt nedenfor.  
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4.2.4.1. Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 a. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1)  ASCI-funksjoner, vedlegg A nr. 4.2.4 b. 

2)  SIM-kort, vedlegg A nr. 4.2.4 c. 

3)  Stedsavhengig adressering, vedlegg A nr. 4.2.4 e. 

4.2.4.2. Programmer  for tale -  og dri f t skommunikasjon  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 g. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1)  Bekreftelse på anrop med høy prioritet, vedlegg A nr. 4.2.4 h. 

2)  Funksjonell adressering, vedlegg A nr. 4.2.4 j. 

3)  Presentasjon av funksjonelle numre, vedlegg A nr. 4.2.4 k. 

4)  Bruker-til-bruker-signaler, vedlegg A nr. 4.2.4 d. 

4.2.4.3. Datakommunikasjonsprogrammer  for ETCS  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 g. 

Den delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som har å gjøre med dataradiokommunikasjon, skal 

kunne støtte opprettelsen av minst to samtidige kommunikasjonsforbindelser til delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet». 

Denne funksjonen er obligatorisk bare for ETCS-nivå 2 og 3 og radio-infill-applikasjoner. 

4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til overføring (air gap) mellom delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», og den skal tas hensyn til i forbindelse 

med kravene til grensesnittene mellom ETCS- og GSM-R-utstyr, som angitt i nr. 4.2.6 (Interne grensesnitt for 

styring, kontroll og signal om bord) og nr. 4.2.7 (Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet). 

Denne grunnleggende parameteren omfatter 

1)  fysiske, elektriske og elektromagnetiske verdier som skal overholdes for å muliggjøre sikker drift,  
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2)  hvilken kommunikasjonsprotokoll som skal benyttes, 

3)  kommunikasjonskanalens tilgjengelighet. 

De gjeldende spesifikasjonene er oppført nedenfor. 

4.2.5.1. Radiokommunikasjon med toget  

Grensesnitt for klasse A-radiokommunikasjon skal benytte frekvensbåndet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.5 a og 

vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Delsystemene for «styring, kontroll og signal» skal vernes mot interferens i henhold til kravene angitt i vedlegg A 

nr. 4.2.4 f. 

Protokollene for datakommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 b. 

Dersom radio-infill innføres, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.5 c overholdes. 

4.2.5.2. Eurobali se-kommunikasjon med toget  

Grensesnittene for Eurobalise-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 d. 

4.2.5.3. Euroloop-kommunikasjon  med toget  

Grensesnittene for Euroloop-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 e. 

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord 

Denne grunnleggende parameteren består av tre deler. 

4.2.6.1. ETCS og togkontrol l  i  klasse  B  

Dersom ETCS-funksjoner og funksjoner for togkontroll i klasse B er montert om bord, kan overgangene mellom 

dem håndteres med et standardisert grensesnitt som angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 a. 

Vedlegg A nr. 4.2.6 b angir K-grensesnittet (for å gjøre det mulig for visse STM-er å lese informasjon fra klasse B-

baliser gjennom ETCS-antennen om bord), mens vedlegg A nr. 4.2.6 c angir G-grensesnittet (overføringen mellom 

ETCS-antennen om bord og klasse B-baliser). 

Implementering av K-grensesnittet er valgfritt, men dersom det implementeres, skal det være i samsvar med vedlegg 

A nr. 4.2.6 b. 

Dersom K-grensesnittet implementeres, skal funksjonene i overføringskanalen om bord også kunne håndtere 

egenskapene i vedlegg A nr. 4.2.6 c. 

Dersom overføringene mellom ETCS og togkontroll om bord i klasse B ikke håndteres med bruk av det 

standardiserte grensesnittet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 a, skal det treffes tiltak for å sikre at den metoden som 

brukes, ikke stiller tilleggskrav til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

4.2.6.2. Grensesni t t  mel lom GSM-R-rad iodatakommunikasjon og ETCS 

Kravene til grensesnittet mellom klasse A-radioen og ETCS-funksjonen om bord er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 d. 

Dersom radio-infill innføres, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 e overholdes.  
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4.2.6.3. Mål ing av t i lbakelagt  st rekning (odometri)  

Grensesnittet mellom funksjonen for måling av tilbakelagt strekning og ETCS-funksjonen om bord skal oppfylle 

kravene i vedlegg A nr. 4.2.6 f. Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når utstyret for 

måling av tilbakelagt strekning utgjør en separat samtrafikkomponent (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkompo-

nenter). 

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren består av fem deler. 

4.2.7.1. Funksjonel t  grensesn it t  mel lom RBC -er 

Dette grensesnittet definerer de dataene som skal utveksles mellom radioblokksentre (RBC) som grenser opp mot 

hverandre, slik at et tog kan flyttes fra ett RBC-område til det neste på en sikker måte: 

1)  Informasjon fra «avsender-RBC» til «mottaker-RBC». 

2)  Informasjon fra «mottaker-RBC» til «avsender-RBC». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 a. 

4.2.7.2. RBC/RBC 

Dette er det tekniske grensesnittet mellom to RBC-er. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 b. 

4.2.7.3. GSM-R/ETCS langs sporet  

Dette er grensesnittet mellom klasse A-radiosystemet og ETCS-funksjoner langs sporet. Kravene er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.7 c. 

4.2.7.4. Eurobali se/LEU 

Dette er grensesnittet mellom Eurobalise og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 d. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Eurobalise og LEU-enheter utgjør separate 

samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7.5. Euroloop/LEU 

Dette er grensesnittet mellom Euroloop og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 e. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Euroloop og LEU-enheter utgjør separate 

samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til håndtering av kryptonøkler som brukes til å sikre data som 

overføres via radio. 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.8 a. Bare krav knyttet til grensesnittene for utstyr for styring, kontroll og signal 

omfattes av denne TSI-ens virkeområde. 

4.2.9. Håndtering av ETCS-ID 

Denne grunnleggende parameteren gjelder ETCS-identiteter (ETCS-ID-er) for utstyr i delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.9 a.  
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4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt mellom togdeteksjonssystemer langs sporet og 

rullende materiell med hensyn til konstruksjon og drift av kjøretøyer. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemene skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.10 a. 

4.2.11. Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 

mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemet skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.11 a. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra ETCS, og som 

lokomotivføreren legger inn i ETCS-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.12 a. 

Den omfatter 

1)  ergonomi (herunder synlighet), 

2)  ETCS-funksjoner som skal vises, 

3)  ETCS-funksjoner som utløses av de dataene lokomotivføreren legger inn. 

4.2.13. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra GSM-R, og som 

lokomotivføreren legger inn i GSM-R-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.13 a. 

Den omfatter 

1)  ergonomi (herunder synlighet), 

2)  GSM-R-funksjoner som skal vises, 

3)  utgående informasjon knyttet til anrop, 

4)  innkommende informasjon knyttet til anrop. 

4.2.14. Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 

Denne grunnleggende parameteren beskriver 

1)  datautveksling mellom ETCS om bord og det rullende materiellets ferdsskriver, 

2)  kommunikasjonsprotokoller, 

3)  fysisk grensesnitt. 

Se vedlegg A nr. 4.2.14 a. 
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4.2.15. Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver 

1)  egenskapene til lysreflekterende skilt for å sikre korrekt synlighet, 

2)  egenskapene til markeringstavler med samtrafikkevne. 

Se vedlegg A nr. 4.2.15 a. 

I tillegg skal monteringen av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet være kompatible med lokomotiv-

førerens synsfelt og med infrastrukturkravene. 

4.2.16. Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

Det skal tas hensyn til miljøforholdene angitt i dokumentene oppført i vedlegg A tabell A2 i denne TSI-en. 

Materialkravene nevnt i forordning (EU) nr. 1302/2014 (TSI for lokomotiver og rullende materiell for passasjer-

transport) (f.eks. med hensyn til brannvern) skal overholdes av delsystemer for «Styring, kontroll og signal om 

bord». 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene mot andre delsystemer 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot TSI-en for drift og trafikkstyring 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for drift og trafikkstyring(1) 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Driftsregler (normale forhold og 

driftsforstyrrelser) 

4.4 Regelbok 4.2.1.2.1 

Driftsregler 4.4 

Synlighet av styrings-, kontroll- 

og signalelementer langs sporet 

4.2.15 Signalers og markerings-

punkters synlighet 

4.2.2.8 

Togets bremseevne og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Bremseevne 4.2.2.6 

Bruk av sandingsutstyr 

Flenssmøring om bord 

Bruk av komposittbremseklosser 

4.2.10 Regelbok 4.2.1.2.1 

Grensesnitt mot lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Registrering av data om bord 

på toget 

4.2.3.5 

Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

4.2.12 Tognummer 4.2.3.2.1 

Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

GSM-R 

4.2.13 Tognummer 4.2.3.2.1 

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/995 av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 165 av 30.6.2015, s. 1). 
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4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Kompatibilitet med togdetek-

sjonssystemer langs sporet: 

kjøretøykonstruksjon 

4.2.10 Egenskaper for rullende 

materiell som er 

kompatible med togde-

teksjonssystemer basert 

på sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog(1) 

 Hjulsatsens plassering 

 Aksellast 

 Sanding 

 Elektrisk motstand 

mellom hjulene 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog(2) 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk(3) 

TSI-en for godsvogner(4) 

4.2.7.9.2 

4.2.3.2 

4.2.3.10 

4.2.3.3.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.2 

Egenskaper for rullende 

materiell for kompatibili-

tet med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Hjulsatsens geometri 

 Hjul 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.9.2 

4.2.7.9.3 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1 

Egenskaper for rullende 

materiell for kompatibili-

tet med sløyfeutstyr 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

Ingen 

4.2.3.3.1.3 

4.2.3.3.1.3 

Ingen 

Elektromagnetisk kompatibilitet 

mellom rullende materiell og 

utstyr for styring, kontroll og 

signal langs sporet 

4.2.11 Egenskaper for rullende 

materiell som er kompa-

tible med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.3.1.1 

Ingen 

 Egenskaper for rullende 

materiell for 

kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

basert på akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1.2 

Ingen 

Togets bremseevne og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Nødbremsevirkning TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for godsvogner 

4.2.4.1 

4.2.4.4 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

4.2.4.1.2 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Plassering av antenner for styring, 

kontroll og signal om bord 

4.2.2 Kinematisk lasteprofil TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.3.1 

4.2.3.1 

4.2.3.1 

Ingen 

Utkopling av ETCS-funksjoner 

om bord 

4.2.2 Driftsregler TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.9.1 

4.2.12.3 

4.2.12.3 

Ingen 

Grensesnitt for data 4.2.2 Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.10 

4.2.1.1 

4.2.1.1 

Ingen 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Sikt ut 

Frontlykter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.4.1.1 

4.2.7.1.1 

4.2.7.1.1 

Ingen 

Lokomotivførerens ytre 

synsfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Synslinje 

 Frontrute 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

 Synslinje 

Frontrute 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

 Synslinje 

 Frontrute 

TSI-en for godsvogner 

4.2.2.6 b 

4.2.2.7 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

Ingen 

Grensesnitt mot lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Ferdsskriver TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.10 

4.2.9.6 

4.2.9.6 

Ingen 

Kommandoer til utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 

4.2.3 

Faseskille TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.8.3.6.7 

4.2.8.2.9.8 

4.2.8.2.9.8 

Ingen 

Betjening av nødbrems 4.2.2 Betjening av nødbrems TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

Ingen 

4.2.4.4.1 

4.2.4.4.1 

Ingen 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 Materialkrav TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.2.2 

4.2.10.2.1 

4.2.10.2.1 

Ingen 

(1) TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog er kommisjonsvedtak av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (2008/232/EF) (EUT L 84 av 

26.3.2008, s. 132). 

(2) TSI-en for rullende materiell for konvensjonelle tog er kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «Rullende materiell» – «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i det transeuropeiske jernbanesys-

tem for konvensjonelle tog (2011/291/EU) (EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1). 

(3) TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk er 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 passasjer-

trafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 228). 

(4) TSI-en for godsvogner er 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). 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Togdeteksjonssystemer (plass til 

montering) 

4.2.10 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog(1) 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle 

tog(2) 

TSI-en for infrastruk-

tur(3) 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Eurobalise-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.5.2 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrstruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Euroloop-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.5.3 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

(1) TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog er 2008/217/EF: Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1). 

(2) TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog er 2011/275/EU: Kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne for delsystemet «Infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53). 

(3) TSI-en for infrastruktur er kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikk-

evne for delsystemet «Infrastruktur» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 1). 
  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/671 

 

4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for energi 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Kommandoer til utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 

4.2.3 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

TSI-en for energi for 

høyhastighetstog(1) 

TSI-en for energi for 

konvensjonelle tog(2) 

TSI-en for energi(3) 

4.2.21 

4.2.22 

4.2.19 

4.2.20 

4.2.15 

4.2.16 

(1) TSI-en for energi for høyhastighetstog er 2008/284/EF: Kommisjonsvedtak av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 104 

av 14.4.2008, s. 1). 

(2) TSI-en for energi for konvensjonelle tog er 2011/274/EU: Kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 126 

av 14.5.2011, s. 1). 

(3) TSI-en for energi er kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Energi» i Unionens jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 179). 

4.4. Driftsregler 

Reglene for drift av jernbanetransport med ETCS og GSM-R er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikeholdsreglene for de delsystemene som omfattes av denne TSI-en, skal sikre at verdiene som angis i de 

grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4, holdes innenfor de grensene som kreves, gjennom hele levetiden til 

delsystemene. I forbindelse med forebyggende vedlikehold eller reparasjon kan det imidlertid skje at delsystemet 

ikke klarer å overholde de verdiene som er angitt i de grunnleggende parametrene, og vedlikeholdsreglene skal sikre 

at sikkerheten ikke blir påvirket av slik virksomhet. 

Den enheten som er ansvarlig for delsystemene for «Styring, kontroll og signal», skal utarbeide vedlikeholdsregler 

med sikte på å nå de ovennevnte målene. Som bistand til utarbeidelsen av disse reglene skal kravene nedenfor 

overholdes. 

4.5.1. Utstyrsprodusentens ansvar 

Produsenten av utstyr som inngår i delsystemet, skal angi 

1)  alle vedlikeholdskrav og framgangsmåter for vedlikehold (herunder helseovervåking, diagnostisering av 

hendelser, prøvingsmetoder og prøvingsverktøy samt krav til faglig dyktighet) som er nødvendige for å oppnå 

grunnleggende krav og verdier angitt i de obligatoriske kravene i denne TSI-en gjennom hele levetiden til 

utstyret (transport og oppbevaring før installering, normal drift, feil, reparasjoner, kontroll og vedlikehold, 

demontering osv.), 

2)  risiko for helse og sikkerhet som kan påvirke offentligheten og vedlikeholdspersonalet, 

3)  vilkårene for basisvedlikehold, dvs. definisjonen av øyeblikkelig utskiftbare enheter (Line Replaceable Units, 

LRU-er), definisjonen av godkjente kompatible versjoner av maskinvare og programvare, framgangsmåtene for 

utskifting av defekte LRU-er og vilkårene for å oppbevare LRU-er og for å reparere defekte LRU-er, 

4)  de kontrollene som skal gjennomføres dersom utstyret blir utsatt for uvanlig hard belastning (f.eks. ved 

ugunstige miljøforhold eller unormale støt), 
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5)  de kontrollene som skal utføres i forbindelse med vedlikehold av annet utstyr enn utstyr for styring, kontroll og 

signal, og som påvirker delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (f.eks. endring av hjuldiameteren). 

4.5.2. Ansvar for den som søker om verifisering av delsystemet 

Søkeren skal 

1)  sikre at vedlikeholdskravene beskrevet i nr. 4.5.1 (Utstyrsprodusentens ansvar) er definert for alle komponenter 

innenfor denne TSI-ens virkeområde, uavhengig av om de er samtrafikkomponenter eller ikke, 

2)  oppfylle de ovennevnte kravene, idet det tas hensyn til de risikoene som skyldes vekselvirkninger mellom for-

skjellige komponenter i delsystemet og grensesnittene mot andre delsystemer. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Produsentene av utstyret og delsystemet skal gi opplysninger som er tilstrekkelige til å definere den faglige dyktigheten 

som kreves for montering, sluttkontroll og vedlikehold av delsystemene for «Styring, kontroll og signal». Se nr. 4.5 

(Vedlikeholdsregler). 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Det skal tas forholdsregler for å sikre vedlikeholds- og driftspersonalets helse og sikkerhet i samsvar med Unionens 

regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk. 

Produsentene skal angi hvilke risikoer for helse og sikkerhet som kan oppstå ved bruk og vedlikehold av deres utstyr 

og delsystemer. Se nr. 4.4 (Driftsregler) og nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.8. Registre 

Dataene som skal leveres til registrene nevnt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(1) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/ 

EU(2). 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

I henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF er samtrafikkomponenter «enhver enkeltstående komponent, 

gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et 

delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet «kompo-

nent» omfatter både materielle og immaterielle produkter, som programvare.» 

5.2. Liste over samtrafikkomponenter 

5.2.1. Grunnleggende samtrafikkomponenter 

De grunnleggende samtrafikkomponentene i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» er definert i 

1)  tabell 5.1.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

2)  tabell 5.2.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

  

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

kjøretøyer (EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32). 

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

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

Funksjonene til grunnleggende samtrafikkomponenter kan kombineres slik at de danner en gruppe. Denne gruppen 

defineres så av disse funksjonene og av sine gjenværende eksterne grensesnitt. Dersom en gruppe dannes på denne 

måten, skal den betraktes som en samtrafikkomponent. 

1)  I tabell 5.1.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» oppført. 

2)  I tabell 5.2.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

oppført. 

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner 

For hver grunnleggende samtrafikkomponent eller gruppe av samtrafikkomponenter beskriver tabellene i kapittel 5 

følgende: 

1)  I kolonne 3: Funksjoner og grensesnitt. Bemerk at noen samtrafikkomponenter har funksjoner og/eller grense-

snitt som er valgfrie. 

2)  I kolonne 4: De obligatoriske spesifikasjonene for samsvarsvurderingen av hver enkelt funksjon eller grensesnitt 

(der det er relevant) ved henvisning til det aktuelle nummeret i kapittel 4. 

Tabell 5.1.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 ETCS om bord Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord (unntatt måling av tilbakelagt 

strekning) 

4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

— RBC (nivå 2 og 3) 

— Radio-infill-enhet (valgfritt på nivå 1) 

— Eurobalise-overføring 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 

4.2.5 

4.2.5.1 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— STM (implementering av K-grensesnittet er valgfritt) 

— GSM-R-radio bare for ETCS-data 

— Måling av tilbakelagt strekning (odometri) 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

— Toggrensesnitt 

— Ferdsskriver om bord 

4.2.6.1 

4.2.6.2 

4.2.6.3 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.12 

4.2.2 

4.2.14 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

2 Utstyr for måling av til-

bakelagt strekning 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord: Bare måling av tilbakelagt 

strekning 

4.2.2 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 4.2.6.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

3 Grensesnitt mot ekstern 

STM 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 

4.2.6.1 

4 GSM-R-togradio 

Merknad: SIM-kort, 

antenne, tilkoplings-

kabler og filtre utgjør 

ikke en del av denne 

samtrafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merknad: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Programmer for tale- og driftskommunikasjon 4.2.4.2 

Grensesnitt 

— GSM-R-overføring 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

GSM-R 

4.2.5.1 

4.2.13 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

5 GSM-R-radio bare for 

ETCS-data 

Merknad: SIM-kort, 

antenne, tilkoplings-

kabler og filtre utgjør 

ikke en del av denne 

samtrafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merknad: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Kommunikasjonsprogrammer for ETCS-data 4.2.4.3 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 

— GSM-R-overføring 

4.2.6.2 

4.2.5.1 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6 SIM-kort for GSM-R 

Merknad: GSM-R-

nettoperatøren har 

ansvar for å levere til 

jernbaneforetakene 

SIM-kortene som skal 

settes inn i GSM-R-

terminalutstyret 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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Tabell 5.1.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 ETCS om bord 

Utstyr for måling av til-

bakelagt strekning 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

— RBC (nivå 2 og 3) 

— Radio-infill-enhet (valgfritt på nivå 1) 

— Eurobalise-overføring 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 

4.2.5 

4.2.5.1 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— STM (implementering av K-grensesnittet er valgfritt) 

— GSM-R-radio bare for ETCS-data 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

— Toggrensesnitt 

— Ferdsskriver om bord 

4.2.6.1 

4.2.6.2 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.12 

4.2.2 

4.2.14 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

Tabell 5.2.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 RBC Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Eurobalise, radio-infill og Euroloop) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

  Grensesnitt 

— Tilgrensende RBC 

— Dataradiokommunikasjon 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

4.2.7.1, 4.2.7.2 

4.2.7.3 

4.2.8 

4.2.9 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

2 Radio-infill-enhet Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, Euroloop og nivå 2- og 

3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

Bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt 

— Dataradiokommunikasjon 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Sikringsanlegg og LEU 

4.2.7.3 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

3 Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

Bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Grensesnitt 

— LEU – Eurobalise 

4.2.7.4 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

4 Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— LEU — Euroloop 

4.2.7.5 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

5 LEU — Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via radio-infill, Euroloop og nivå 2- og 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt 

— LEU – Eurobalise 

4.2.7.4 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6 LEU Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via radio-infill, Eurobalise og nivå 2- og 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt 

— LEU — Euroloop 

4.2.7.5 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

Tabell 5.2.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av sam-

trafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 Eurobalise 

LEU — Eurobalise 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Euroloop og nivå 2- og nivå 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av sam-

trafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

2 Euroloop 

LEU — Euroloop 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Eurobalise og nivå 2- og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE OG VERIFISERING 

AV DELSYSTEMENE 

6.1. Innledning 

6.1.1. Generelle prinsipper 

6.1.1.1. Samsvar med grunnleggende parametrer  

Oppfyllelse av de grunnleggende kravene nevnt i kapittel 3 i denne TSI-en skal sikres gjennom samsvar med de 

grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4. 

Samsvaret skal påvises gjennom 

1)  samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene angitt i kapittel 5 (se nr. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4), 

2)  verifisering av delsystemene (se nr. 6.3 og 6.4.1). 

6.1.1.2. Grunnleggende krav som oppfyl les g jennom nasjonale regler  

I visse tilfeller kan noen av de grunnleggende kravene bli oppfylt gjennom nasjonale regler på grunn av 

1)  bruken av klasse B-systemer, 

2)  åpne punkter i TSI-en, 

3)  unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF, 

4)  særtilfeller beskrevet i nr. 7.6. 

I slike tilfeller har de berørte medlemsstatene ansvaret for at samsvarsvurderingen gjennomføres i henhold til meldte 

framgangsmåter. Se nr. 6.4.2. 
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6.1.1.3. Manglende gjennomføring av al le  kravene i  de nne TSI -en 

Når det gjelder kontroll av hvorvidt grunnleggende krav er oppfylt gjennom samsvar med de grunnleggende 

parametrene, og uten at forpliktelsene angitt i kapittel 7 i denne TSI-en berøres, kan det utstedes henholdsvis EF-

samsvarssertifikater eller EF-verifiseringssertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer for «Styring, kontroll 

og signal» som ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt som angitt i kapittel 4 (herunder 

spesifikasjonene nevnt i vedlegg A), på følgende vilkår for utstedelse og bruk av sertifikatene: 

1)  Den som søker om EF-verifisering av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», har ansvaret 

for å avgjøre hvilke funksjoner, hvilken yteevne og hvilke grensesnitt som må være til stede for at målene for 

tjenesten skal nås, og for å sikre at ingen krav som strider mot eller overskrider TSI-en, eksporteres til 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal om bord». 

2)  Driften av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne 

og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, kan være underlagt vilkår eller restriksjoner av hensyn til kompa-

tibilitet og/eller sikker integrasjon med delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet». Uten at de 

oppgaver som påhviler et meldt organ i henhold til relevant EU-regelverk og tilhørende dokumenter, berøres, er 

den som søker om EF-verifisering, ansvarlig for å sikre at den tekniske dokumentasjonen gir alle opplysninger 

som en operatør trenger for å identifisere slike vilkår og restriksjoner. 

3)  Medlemsstaten kan av behørig begrunnede årsaker nekte å godkjenne ibruktaking av, eller pålegge vilkår og 

restriksjoner på drift av, delsystemer for «Styring, kontroll og signal» som ikke omfatter alle funksjoner, all 

yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en. 

Dersom en samtrafikkomponent eller et delsystem for «Styring, kontroll og signal» ikke omfatter alle funksjoner, all 

yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, får bestemmelsene i nr. 6.4.3 anvendelse. 

6.1.2. Prinsipper for prøving av ETCS og GSM-R 

6.1.2.1. Mål  

Målet som skal oppnås, er at et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som omfattes av en EF-

verifiseringserklæring, bør kunne kjøres på alle delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som 

omfattes av en EF-verifiseringserklæring, på de vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten ytterligere verifise-

ringer. 

Dette målet nås gjennom 

1)  regler for utforming og montering av delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet», 

2)  prøvingsspesifikasjoner for å bevise at delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» oppfyller kravene i denne TSI-en og er innbyrdes kompatible. 

6.1.2.2. Dri f t smessige prøvingsscenar ioer  

I denne TSI-en menes med «driftsmessig prøvingsscenario» en beskrivelse av jernbanesystemets planlagte drift i 

situasjoner som er relevante for ETCS og GSM-R (f.eks. når et tog kommer inn på et utstyrt område, oppstart av et 

tog, passering av et stoppsignal), ved hjelp av en rekke hendelser langs sporet og om bord som er knyttet til eller 

påvirker delsystemet «Styring, kontroll og signal» (f.eks. sending/mottak av meldinger, overskridelse av en farts-

grense, operatørenes handlinger(1) og spesifiserte tidsforløp mellom dem.  

  

(1) Med operatør menes brukeren av systemet. 
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Driftsmessige prøvingsscenarioer er basert på de tekniske reglene som er vedtatt for prosjektet. 

Det skal være mulig å kontrollere samsvar mellom en faktisk gjennomføring og et driftsmessig prøvingsscenario ved 

å samle inn opplysninger gjennom lett tilgjengelige grensesnitt (fortrinnsvis standardgrensesnittene angitt i denne 

TSI-en). 

6.1.2.3. Krav 

For å bidra til å nå målet nevnt ovenfor skal medlemsstatene sikre at når prosessen med EF-verifisering av et delsystem 

for «Styring, kontroll og signal langs sporet» innledes, blir de tekniske reglene og de foreløpige driftsmessige 

prøvingsscenarioene for vekselvirkninger mellom systemets ETCS- og GSM-R-deler og tilsvarende deler i et delsystem 

for «Styring, kontroll og signal om bord» gjort tilgjengelige for Det europeiske jernbanebyrå så snart som mulig. Det 

europeiske jernbanebyrå skal underrettes om eventuelle endringer i driftsmessige prøvingsscenarioer som brukes i 

forbindelse med EF-verifisering. 

De tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og de tilhørende driftsmessige prøvings-

scenarioene for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» som gjøres tilgjengelige, skal være tilstrekkelig til 

å beskrive alle planlagte former for drift av systemet som er relevant for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» under normale forhold og i identifiserte situasjoner med driftsforstyrrelser, og 

1)  skal være forenlige med spesifikasjonene det vises til i denne TSI-en, 

2)  skal forutsette at funksjonene, grensesnittene og yteevnen til delsystemene for «Styring, kontroll og signal om 

bord» som samhandler med delsystemet langs sporet, oppfyller kravene i denne TSI-en, 

3)  skal være de samme som brukes ved EF-verifiseringen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», 

for å kontrollere at iverksatte funksjoner, grensesnitt og yteevne kan sikre at den planlagte driften i kombinasjon 

med relevante driftsmåter og overganger mellom nivåer og driftsmåter hos delsystemene for «Styring, kontroll 

og signal om bord» kan gjennomføres. 

Det europeiske jernbanebyrå 

1)  skal offentliggjøre de tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og de driftsmessige 

prøvingsscenarioene. Etter offentliggjøringen av foreløpige scenarioer eller senere endringer skal alle berørte 

parter ha mulighet til å uttale seg om de driftsmessige prøvingsscenarioenes samsvar med vilkårene angitt i de 

tre numrene ovenfor. Fristen for uttalelser skal fastsettes for hver offentliggjøring og skal være høyst seks 

måneder; dette tidsrommet skal ikke være en begrensning for videreføring/avslutning av EF-verifiseringen av 

det eller de relevante delsystemene langs sporet, 

2)  skal, dersom uttalelsene er negative, samordne de berørte partenes forsøk på å komme til enighet, f.eks. ved å 

endre de tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og dermed også de driftsmessige 

prøvingsscenarioene, dersom disse er i strid med kravene i denne TSI-en, 

3)  skal offentliggjøre og ajourføre de driftsmessige prøvingsscenarioene som er godkjent for trinnene beskrevet 

ovenfor, og som representerer de situasjonene som inntreffer i forskjellige gjennomføringer, 

4)  skal bruke de mottatte driftsmessige prøvingsscenarioene til å vurdere om det er nødvendig å presisere eller 

forbedre spesifikasjonene nevnt i denne TSI-en, 

5)  skal på grunnlag av de mottatte driftsmessige prøvingsscenarioene utarbeide og offentliggjøre et standardformat 

for framtidig offentliggjøring av driftsmessige prøvingsscenarioer.  
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6.2. Samtrafikkomponenter 

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal 

Før en samtrafikkomponent og/eller grupper av samtrafikkomponenter bringes i omsetning, skal produsenten eller 

dennes representant som er etablert i Den europeiske union, utarbeide en EF-samsvarserklæring i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 i og vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for vurdering skal utføres ved hjelp av en av modulene angitt i nr. 6.2.2 (Moduler for 

samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal). 

En EF-erklæring om bruksegnethet er ikke påkrevd for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal. 

Samsvar med relevante grunnleggende parametrer, som vises gjennom EF-samsvarserklæringen, er tilstrekkelig for å 

bringe samtrafikkomponenter i omsetning(1). 

6.2.2. Moduler for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal 

For å vurdere samtrafikkomponenter i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan produsenten eller dennes 

representant som er etablert i Den europeiske union, velge 

1)  enten framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med en 

framgangsmåte for kvalitetsstyringssystem for produksjonen (modul CD) for produksjonsfasen, eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul CF), eller 

3)  framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll (modul CH1). 

For å kontrollere samtrafikkomponenten for SIM-kort kan dessuten produsenten eller dennes representant velge 

modul CA. 

Modulene er angitt nærmere i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(2). 

Ved bruk av bestemte moduler bør følgende punkter avklares: 

1)  Med henvisning til kapittel 2 i «Modul CB» skal EF-typeprøvingen gjennomføres gjennom en kombinasjon av 

produksjonstype og designtype. 

2)  Med henvisning til kapittel 3 i «modul CF» (produktverifisering) er ikke statistisk verifisering tillatt, dvs. alle 

samtrafikkomponenter skal undersøkes hver for seg. 

6.2.3. Krav til vurdering 

Uavhengig av den valgte modulen 

1)  skal kravene angitt i nr. 6.2.4.1 i denne TSI-en overholdes for samtrafikkomponenten «ETCS om bord», 

  

(1) Kontroll av at en samtrafikkomponent brukes på korrekt måte, er et ledd i den generelle EF-verifiseringen av delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet», som angitt i nr. 6.3.3 og 6.3.4. 

(2) 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)  skal virksomhetene vist i tabell 6.1 utføres i forbindelse med samsvarsvurdering av en samtrafikkomponent eller 

en gruppe av samtrafikkomponenter, som definert i kapittel 5 i denne TSI-en. Alle verifiseringer skal utføres 

med henvisning til den aktuelle tabellen i kapittel 5 og de grunnleggende parametrene som er angitt der. 

Tabell 6.1 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Funksjoner, grense-

snitt og yteevne 

Kontroller at alle obligatoriske funksjoner og 

grensesnitt er innført og yteevne oppnådd som 

beskrevet i de grunnleggende parametrene som 

det vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 5, og 

at de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og gjennom-

føring av prøvingstilfeller og prøvings-

sekvenser, som beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i den 

aktuelle tabellen i kapittel 5. 

Kontroller hvilke valgfrie funksjoner og grense-

snitt som beskrevet i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5, som er gjennomført, og kontroller at 

de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og gjennom-

føring av prøvingstilfeller og prøvings-

sekvenser, som beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i den 

aktuelle tabellen i kapittel 5. 

Kontroller hvilke tilleggsfunksjoner og grense-

snitt (ikke angitt i denne TSI-en) som er innført, 

og kontroller at de ikke fører til konflikter med 

innførte funksjoner angitt i denne TSI-en. 

Konsekvensanalyse. 

Konstruksjon av utstyr Kontroller at obligatoriske vilkår er oppfylt, 

dersom dette er angitt i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5. 

Dokumentasjon om materialer som er 

brukt, og eventuelt prøvinger for å sikre 

at kravene i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle 

tabellen i kapittel 5, er oppfylt. 

Kontroller i tillegg at samtrafikkomponenten 

fungerer korrekt i de miljøforholdene som den er 

konstruert for. 

Prøvinger i samsvar med søkerens 

spesifikasjoner. 

Pålitelighet, tilgjen-

gelighet, vedlike-

holdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Kontroller at det er samsvar med sikkerhets-

kravene som er beskrevet i de grunnleggende 

parametrene som det vises til i den aktuelle 

tabellen i kapittel 5, dvs. 

1.  at kvantitative tillatte risikonivåer (THR – 

Tolerable Hazard Rate) forårsaket av til-

feldige feil overholdes, 

2.  at systematiske feil oppdages og elimineres 

som en del av utviklingsprosessen. 

1.  Beregninger av tillatte risikonivåer 

forårsaket av tilfeldige feil, basert 

på dokumenterbare kilder av 

pålitelige data. 

2.1.  Produsentens kvalitets- og sikkerhets-

styringssystem i forbindelse med 

konstruksjon, produksjon og prøving 

er i samsvar med en anerkjent 

standard (se merknad). 

2.2.  Utviklingssyklusen for maskinvare 

og programvare og integrasjonen av 

maskinvare og programvare er 

gjennomført i samsvar med en 

anerkjent standard (se merknad). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

  2.3.  Prosessen for sikkerhetsverifisering 

og -validering er gjennomført i sam-

svar med en anerkjent standard (se 

merknad) og oppfyller sikkerhets-

kravene beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i 

den aktuelle tabellen i kapittel 5. 

2.4.  De funksjonsspesifikasjonene og 

tekniske sikkerhetskravene (korrekt 

drift under feilfrie forhold, virkning-

er av feil og ytre påvirkninger) er 

kontrollert i samsvar med en an-

erkjent standard (se merknad). 

Merknad: Standarden skal oppfylle 

minst følgende krav: 

1.  Være allment anerkjent i jernbane-

sektoren. Dersom dette ikke er 

tilfellet, skal standarden begrunnes 

og kunne aksepteres av det meldte 

organet. 

2.  Være relevant for kontroll av de 

farene som er tatt i betraktning for 

det systemet som vurderes. 

3.  Være offentlig tilgjengelig for alle 

aktører som vil benytte den. 

Se vedlegg A tabell A 3. 

Kontroller at det kvantitative pålitelighetsmålet 

(knyttet til tilfeldige feil) angitt av søkeren er 

oppfylt. 

Beregninger. 

Eliminering av systematiske feil. Prøving av utstyr (hele samtrafikkom-

ponenter eller separat for delenheter) 

under driftsforhold, med reparasjon når 

mangler oppdages. 

I dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet, angis det hvilken type 

verifisering som er utført, hvilke 

standarder som er anvendt, og etter hvilke 

kriterier disse prøvingene anses som 

fullført (i henhold til søkerens 

beslutning). 

Kontroller at vedlikeholdskravet er oppfylt –  

nr. 4.5.1. 

Dokumentkontroll. 
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6.2.4. Særlige spørsmål 

6.2.4.1. Obligatori ske prøvinger for  ETCS om bord  

Det bør legges særlig vekt på samsvarsvurdering av samtrafikkomponenten for ETCS om bord, ettersom den er 

teknisk komplisert og spiller en viktig rolle for å oppnå samtrafikkevne. 

Uavhengig av om modul CB eller CH1 velges, skal det meldte organet kontrollere at 

1)  et representativt prøveeksemplar av samtrafikkomponenten har gjennomgått et helt sett med prøvingssekvenser, 

herunder alle prøvingstilfeller som er nødvendig for å kontrollere funksjonene nevnt i nr. 4.2.2 (ETCS-

funksjoner om bord). Søkeren er ansvarlig for å definere prøvingstilfellene og deres inndeling i sekvenser, 

dersom dette ikke omfattes av spesifikasjoner som det vises til i denne TSI-en, 

2)  disse prøvingene er gjennomført i et laboratorium som er akkreditert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) til å foreta prøvinger med bruk av prøvingsarkitekturen og -metodene angitt 

i vedlegg A nr. 4.2.2 c. 

Laboratoriet skal framlegge en fullstendig rapport som tydelig angir resultatene av prøvingstilfellene og -sekvensene 

som er brukt. Det meldte organet er ansvarlig for å vurdere egnetheten av prøvingstilfeller og -sekvenser for å 

kontrollere at alle relevante krav er oppfylt, og for å evaluere prøvingsresultatene på bakgrunn av sertifiseringen av 

samtrafikkomponenten. 

6.2.4.2. Den  særski l te overfør ingsenheten (STM)  

Hver medlemsstat skal være ansvarlig for å verifisere at STM-ene oppfyller de nasjonale kravene. 

Verifisering av grensesnittet mellom STM og ETCS-utstyret om bord krever at et meldt organ utfører en 

samsvarsvurdering. 

6.2.5. Ytterligere prøvinger 

For å øke tilliten til at ETCS-samtrafikkomponenten om bord vil fungere korrekt når den er montert i delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal om bord» som bruker ulike applikasjoner for styring, kontroll og signal, anbefales det at 

den prøves ved bruk av relevante scenarioer blant dem som er offentliggjort av Byrået, se nr. 6.1.2 (Prinsipper for 

prøving av ETCS og GSM-R). Prøvingene kan gjennomføres ved bruk av faktisk utstyr eller et simulert delsystem 

for «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Disse prøvingene er ikke obligatoriske for sertifisering av ETCS-samtrafikkomponenten om bord. Den som søker 

om sertifisering av samtrafikkomponenten, kan beslutte å gjennomføre dem og få et meldt organ til å vurdere dem, 

og den tilhørende dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om de driftsmessige prøvingsscenarioene som 

samtrafikkomponenten er blitt kontrollert mot, og om prøvingene er gjennomført med simulatorer eller ved hjelp av 

faktisk utstyr, herunder type og versjon av slikt utstyr. 

Å gjennomføre disse prøvingene på samtrafikkomponentnivå kan også redusere antallet kontroller på delsystemnivå 

for styring, kontroll og signal (se tabell 6.2 siste rad og nr. 6.5). 

Merknad: Selv om det ikke er obligatorisk å gjennomføre prøvinger ved bruk av ulike driftsscenarioer, må det 

understrekes at disse prøvingene kan være til hjelp ved verifiseringen av samtrafikkomponenten for å eliminere 

systematiske feil i størst mulig grad, noe som er obligatorisk for å få utstedt et EF-samsvarssertifikat.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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6.2.6. EF-samsvarserklæringens innhold 

EF-samsvarserklæringen angitt i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal omfatte følgende opplysninger om 

samtrafikkomponenten: 

1)  Hvilke valgfrie funksjoner og tilleggsfunksjoner som er innført. 

2)  De gjeldende miljøforholdene. 

6.3. Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

6.3.1. Framgangsmåter for vurdering av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

Dette kapittelet omhandler EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Det meldte organet skal på søkerens anmodning gjennomføre en EF-verifisering av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord» eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med vedlegg VI til direktiv 

2008/57/EF. 

Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

Innholdet i EF-verifiseringserklæringen skal være i samsvar med vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for vurdering skal gjennomføres ved bruk av én av modulene angitt i nr. 6.3.2 (Moduler for 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal»). 

EF-verifiseringserklæringene for delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal 

langs sporet» skal sammen med samsvarssertifikatene anses som tilstrekkelig for å sikre at delsystemene er 

kompatible under de forholdene som er angitt i denne TSI-en. 

6.3.2. Moduler for delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Alle moduler angitt nedenfor er angitt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU. 

6.3.2.1. Delsystem om bord  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» kan søkeren velge enten 

1)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

3)  framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.2. Delsystem langs sporet  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan søkeren velge enten 

1)  framgangsmåten for verifisering av enkelteksemplarer (modul SG), eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 
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3)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

4)  framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.3. Vilkår fo r b ruk av moduler for delsystemer om bord og delsystemer langs sporet  

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SB (typeprøving) kreves en undersøkelse av prosjekteringen. 

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SH1 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll) kreves typeprøving. 

6.3.3. Vurderingskrav til et delsystem om bord 

Tabell 6.2 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

Uavhengig av hvilken modul som velges, 

1)  skal verifiseringen vise at delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er i samsvar med de grunnleggende 

parametrene når det er integrert i kjøretøyet, 

2)  kreves det ikke ytterligere verifiseringer av funksjoner og yteevne for samtrafikkomponenter som allerede er 

omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Tabell 6.2 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller om samtrafikkomponenter som skal 

integreres i delsystemet, allerede er omfattet av 

en EF-samsvarserklæring og et tilsvarende 

sertifikat. 

Delsystemet må kontrolleres med et SIM-kort 

som oppfyller kravene i denne TSI-en. Å bytte ut 

SIM-kortet med et annet som oppfyller kravene i 

TSI-en, utgjør ikke en endring av delsystemet. 

Forekomst av og innhold i dokumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av sam-

trafikkomponenter mot delsystemets og miljøets 

egenskaper. 

Analyse ved dokumentkontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en for 

styring, kontroll og signal, kontrolleres at 

sertifikatene fortsatt sikrer samsvar med kravene 

i den gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne grensesnitt er 

korrekt installert og fungerer som de skal — 

grunnleggende parameter 4.2.6. 

Kontroller i samsvar med spesifika-

sjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke angitt i 

denne TSI-en) ikke påvirker de obligatoriske 

funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene og, dersom det 

kreves i henhold til denne TSI-en, er unike — 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjonsspesifika-

sjoner. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Integrasjon med 

rullende materiell 

Kontroller at utstyret er korrekt montert – 

grunnleggende parametrer 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14 og 

vilkår for montering av utstyr, som angitt av 

produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler). 

Kontroller at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» er forenlig med miljøet for det 

rullende materiellet — grunnleggende parameter 

4.2.16. 

Dokumentkontroll (sertifikater for sam-

trafikkomponenter og mulige integra-

sjonsmetoder kontrollert mot egen-

skaper hos det rullende materiellet). 

Kontroller at parametrene (f.eks. bremseparamet-

rer) er korrekt konfigurert og at de ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene. 

Dokumentkontroll (verdier for 

parametrer kontrollert mot egenskaper 

hos det rullende materiellet). 

Integrasjon med klasse B Kontroller at den eksterne STM-en er koplet til 

ETCS-utstyret om bord med grensesnitt som er i 

samsvar med TSI-en. 

Ingenting å prøve: Det finnes et 

standardisert grensesnitt som allerede 

er prøvd på samtrafikkomponentnivå. 

Dets funksjon er allerede prøvd i 

forbindelse med kontroll av integra-

sjonen av samtrafikkomponenter i 

delsystemet. 

Kontroller at klasse B-funksjoner som er innført i 

ETCS-utstyret om bord — grunnleggende 

parameter 4.2.6.1 — ikke skaper tilleggskrav for 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: Alt er allerede prøvd 

på samtrafikkomponentnivå. 

Kontroller at separat klasse B-utstyr som ikke er 

koplet til ETCS-utstyret om bord — grunnleg-

gende parameter 4.2.6.1 — ikke skaper til-

leggskrav for delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: Ingen grensesnitt(1). 

Kontroller at separat klasse B-utstyr som er 

koplet til ETCS-utstyr om bord ved bruk av 

grensesnitt som (delvis) ikke er i samsvar med 

TSI-en — grunnleggende parameter 4.2.6.1 — 

ikke skaper tilleggskrav for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» som følge av 

overganger. Kontroller også at ETCS-funksjoner 

ikke påvirkes. 

Konsekvensanalyse. 

Integrasjon med 

delsystemene for 

«Styring, kontroll og 

signal langs sporet» 

Kontroller at Eurobalise-telegrammer kan leses 

(virkeområdet for denne prøvingen er begrenset 

til kontroll av at antennen er korrekt montert. De 

prøvingene som allerede er gjennomført på 

samtrafikkomponentnivå, bør ikke gjentas) — 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Eurobalise: Støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at Euroloop-telegrammer (der det er 

relevant) kan leses — grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert Euro-

loop: Støttedokumentasjonen er evnen 

til å lese telegrammer på en korrekt 

måte. 

Kontroller at utstyret kan håndtere et GSM-R-

anrop for tale og data (der det er relevant) — 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med et sertifisert GSM-R-nett. 

Støttedokumentasjonen er evnen til å 

sette opp, opprettholde og kople ned en 

forbindelse. 

Pålitelighet, til-

gjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller at utstyret er i samsvar med sik-

kerhetskravene — grunnleggende parameter 

4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt i 

den felles sikkerhetsmetoden. 

Kontroller at det kvantitative pålitelighetsmålet 

er oppfylt — grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er oppfylt 

— nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med del-

systemene for «Styring, 

kontroll og signal langs 

sporet» og andre 

delsystemer: 

Prøvinger under 

driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets atferd under 

så mange forskjellige driftsforhold som praktisk 

mulig (linjens fall/stigning, toghastighet, vibra-

sjoner, trekkraft, værforhold, utforming av funk-

sjoner for styring, kontroll og signal langs 

sporet). Prøvingen må kunne verifisere 

1.  at funksjoner for måling av tilbakelagt 

strekning utføres korrekt — grunnleggende 

parameter 4.2.2, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og signal 

om bord» er forenlig med miljøet for rullende 

materiell — grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene skal også være slik at de øker 

tilliten til at det ikke vil forekomme systematiske 

feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene utelukker 

prøvinger som allerede er gjennomført på 

tidligere stadier: Det skal tas hensyn til prøvinger 

gjennomført på samtrafikkomponenter og prø-

vinger gjennomført på delsystemet i et simulert 

miljø. 

Prøvinger under driftsforhold er ikke nødvendige 

for GSM-R-taleutstyr om bord. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Angi i sertifikatet hvilke forhold det er 

gjennomført prøving under og hvilke 

standarder som er benyttet. 

Opplysningene i sertifikatet og med-

følgende dokumentasjon skal være til-

strekkelig til å identifisere mulige 

kontroller som skal foretas før del-

systemet montert om bord brukes på en 

bestemt rute. 

Dersom det foretas ytterligere prøving-

er under driftsforhold av et delsystem 

som allerede har et verifiserings-

sertifikat, kan de tilhørende opp-

lysningene på anmodning fra søkeren 

legges til som en utvidelse av 

dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet. 

(1) I dette tilfellet skal vurderingen av håndteringen av overganger være i samsvar med nasjonale spesifikasjoner. 
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6.3.4. Vurderingskrav til et delsystem langs sporet 

Formålet med vurderinger gjennomført innenfor denne TSI-ens virkeområde er å verifisere at utstyret oppfyller 

kravene angitt i kapittel 4. 

For prosjektering av ETCS-delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er det imidlertid 

nødvendig med anvendelsesspesifikke opplysninger. Disse skal omfatte 

1)  egenskaper ved jernbanelinjen, som for eksempel fall/stigning, avstander, posisjoner for elementer på jernbane-

strekningen og Eurobalise/Euroloop, steder som skal sikres osv., 

2)  opplysninger og regler for signaler som skal håndteres av ETCS-systemet. 

Denne TSI-en omfatter ikke kontroller for å vurdere om de anvendelsesspesifikke opplysningene er korrekte: 

Uavhengig av hvilken modul som velges, gjelder følgende: 

1)  Tabell 6.3 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

2)  Det kreves ikke ytterligere verifisering av funksjoner og yteevne som allerede er kontrollert på sam-

trafikkomponentnivå. 

Tabell 6.3 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller at alle samtrafikkomponenter som skal 

integreres i delsystemet, allerede er omfattet av en 

EF-samsvarserklæring og et tilsvarende sertifikat. 

Forekomst av og innhold i dokument-

er. 

Kontroller begrensninger på bruken av sam-

trafikkomponenter mot delsystemets og miljøets 

egenskaper. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt sertifisert 

mot eldre versjoner av TSI-en for styring, kontroll 

og signal, kontrolleres at sertifikatene fortsatt 

sikrer samsvar med kravene i den gjeldende TSI-

en. 

Konsekvensanalyse ved sammen-

ligning av spesifikasjoner som det 

vises til i TSI-en og i samtrafikkom-

ponentenes sertifikater. 

Bruk av togdeteksjons-

systemer 

Kontroller at de valgte typene oppfyller kravene i 

TSI-en for styring, kontroll og signal — 

grunnleggende parametrer 4.2.10, 4.2.11. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne grensesnitt er 

korrekt installert, og at de fungerer slik de skal — 

grunnleggende parametrer 4.2.5, 4.2.7. 

Kontroller i henhold til spesifika-

sjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke angitt i 

denne TSI-en) ikke påvirker de obligatoriske 

funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene og, dersom det 

kreves i henhold til denne TSI-en, er unike — 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjonsspesifika-

sjoner. 



Nr. 34/690 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Integrasjon med 

infrastrukturen 

Kontroller at utstyret er korrekt montert — 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og monte-

ringsvilkår angitt av produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler) 

Kontroller at delsystemutstyret for styring, 

kontroll og signal er forenlig med miljøet langs 

sporet — grunnleggende parameter 4.2.16. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper langs sporet). 

Integrasjon med 

signaler langs sporet 

Kontroller at alle funksjoner som kreves av 

programmet, er innført i samsvar med spesifika-

sjoner som det vises til i denne TSI-en — 

grunnleggende parameter 4.2.3. 

Dokumentkontroll (søkerens 

konstruksjonsspesifikasjon og sam-

trafikkomponentenes sertifikater). 

Kontroller at parametrene er korrekt konfigurert 

(Eurobalise-telegrammer, RBC-meldinger, 

plassering av markeringstavler osv.) 

Dokumentkontroll (parameterverdier 

kontrollert mot egenskaper langs 

sporet og mot signalegenskaper). 

Kontroller at grensesnittene er korrekt installert, 

og at de fungerer slik de skal. 

Konstruksjonsverifisering og prøving-

er i samsvar med opplysninger gitt av 

søkeren. 

Kontroller at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» fungerer korrekt i henhold til 

opplysninger i grensesnittene mot signaler langs 

sporet (f.eks. hensiktsmessig produksjon av 

Eurobalise-telegrammer ved en LEU eller av 

meldinger ved RBC). 

Konstruksjonsverifisering og prøving-

er i samsvar med opplysninger gitt av 

søkeren. 

Integrasjon med 

delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell. 

Kontroller GSM-R-dekningen — grunnleggende 

parameter 4.2.4. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene oppfyller 

kravene i denne TSI-en — grunnleggende 

parameter 4.2.10. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene oppfyller 

kravene i denne TSI-en — grunnleggende 

parameter 4.2.10 og 4.2.11. 

Kontroller dokumentasjon fra eksis-

terende anlegg (for systemer som 

allerede er i bruk), og gjennomfør 

prøvinger i samsvar med standarder 

for nye typer. 

Kontroller at alle funksjoner som kreves av 

programmet, er innført i samsvar med spesifi-

kasjoner som det vises til i denne TSI-en — 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og 4.2.5. 

Rapporter fra de driftsmessige prø-

vingsscenarioene angitt i nr. 6.1.2 med 

forskjellige sertifiserte delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal om bord». 

Rapporten skal angi hvilke drifts-

scenarioer som har vært gjenstand for 

prøving, hva slags utstyr om bord som 

er benyttet, og om prøvingene er blitt 

gjennomført i laboratorier, på 

prøvingslinjer eller i virkelig drift. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Pålitelighet, tilgjengelig-

het, vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller samsvar med sikkerhetskrav — 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt 

i den felles sikkerhetsmetoden. 

Kontroller at kvantitative pålitelighetsmål er 

oppfylt — grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er oppfylt — 

nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med del-

systemer for «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell: Prøvinger 

under driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets atferd under 

så mange ulike driftsforhold som praktisk mulig 

(f.eks. toghastighet, antall tog på linjen, 

værforhold). Prøvingen må kunne verifisere 

1.  togdeteksjonssystemenes yteevne — grunnleg-

gende parametrer 4.2.10, 4.2.11, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

er forenlig med miljøet langs sporet — 

grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene vil også øke tilliten til at det 

ikke forekommer systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene utelukker 

prøvinger som allerede er gjennomført på 

tidligere stadier: Det skal tas hensyn til prøvinger 

gjennomført på samtrafikkomponentnivå og 

prøvinger gjennomført på delsystemet i et 

simulert miljø. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Angi i sertifikatet hvilke forhold det er 

gjennomført prøving under, og hvilke 

standarder som er benyttet. 

Opplysningene i sertifikatet og med-

følgende dokumentasjon skal være 

tilstrekkelig til å identifisere mulige 

kontroller som skal foretas før delsys-

temet montert om bord brukes på en 

bestemt rute. 

Dersom det foretas ytterligere prøving-

er under driftsforhold av et delsystem 

som allerede har et EF-verifiserings-

sertifikat, kan de tilhørende opplys-

ningene på anmodning fra søkeren 

legges til som en utvidelse av 

dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet. 

6.4. Bestemmelser i tilfelle delvis oppfyllelse av kravene i TSI-en 

6.4.1. Vurdering av deler av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

I henhold til artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det meldte organet utstede verifiseringssertifikater for visse 

deler av et delsystem dersom dette er tillatt i henhold til den relevante TSI-en. 

Som nevnt i nr. 2.2 (Virkeområde) i denne TSI-en omfatter delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

og «Styring, kontroll og signal om bord» flere deler som angitt i nr. 4.1 (Innledning). 

Et verifiseringssertifikat kan utstedes for hver del som er angitt i denne TSI-en, og det meldte organet kontrollerer 

bare om den spesifikke delen oppfyller kravene i TSI-en. 

Uansett hvilken modul som velges, skal det meldte organet verifisere 

1)  at TSI-kravene for den aktuelle delen er oppfylt, og 

2)  at de tidligere vurderte TSI-kravene for andre deler av samme delsystem fortsatt er oppfylt. 
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6.4.2. Vurdering ved anvendelse av nasjonale regler 

Dersom noen grunnleggende krav oppfylles gjennom nasjonale regler, skal EF-samsvarssertifikatet for en 

samtrafikkomponent og verifiseringssertifikatet for et delsystem inneholde nøyaktige henvisninger til de delene i 

denne TSI-en hvis samsvar har blitt vurdert, og de delene hvis samsvar ikke har blitt vurdert. 

6.4.3. Delvis oppfyllelse av kravene som følge av begrenset anvendelse av TSI-en 

6.4.3.1. Samtrafikkomponenter  

Dersom en samtrafikkomponent ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, 

kan et EF-samsvarssertifikat utstedes bare dersom funksjonene, grensesnittene eller yteevnen som mangler, ikke er 

nødvendig for å integrere samtrafikkomponenten i et delsystem med det formål som er angitt av søkeren, for 

eksempel(1) 

1)  ETCS-grensesnittet om bord mot den særskilte overføringsenheten (STM), dersom samtrafikkomponenten er 

beregnet på montering på kjøretøyer som ikke trenger ekstern STM, 

2)  RBC-grensesnittet mot andre RBC-er, dersom RBC-en er beregnet på en anvendelse der ingen tilgrensende 

RBC-er er planlagt. 

EF-samsvarssertifikatet (eller de tilhørende dokumentene) for samtrafikkomponenten skal oppfylle følgende krav: 

1)  Det angir hvilke funksjoner, hvilke grensesnitt eller hvilken yteevne som mangler. 

2)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere vilkårene som samtrafikkompo-

nenten kan brukes under. 

3)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere bruksvilkårene og -begrensningene 

som vil gjelde for samtrafikkevnen til et delsystem som samtrafikkomponenten inngår i. 

6.4.3.2. Delsystemer  

Dersom et delsystem for «Styring, kontroll og signal» ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt i 

denne TSI-en (f.eks. fordi de ikke er innført ved en samtrafikkomponent som er integrert i delsystemet), skal 

verifiseringssertifikatet angi hvilke krav som er blitt vurdert, og de tilsvarende bruksvilkårene og -begrensningene 

for delsystemet og dets kompatibilitet med andre delsystemer. 

6.4.3.3. Ser t i f ikatenes  innhold  

Under alle omstendigheter skal meldte organer sammen med Byrået samordne måten bruksvilkårene og –begrens-

ningene for samtrafikkomponenter og delsystemer håndteres i de relevante sertifikatene og i den tekniske 

dokumentasjonen i arbeidsgruppen som er nedsatt i henhold til artikkel 21a nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2). 

6.4.4. Attest for mellomliggende verifisering 

Dersom det vurderes samsvar for deler av delsystemene som er angitt av søkeren, og som er forskjellige fra de 

tillatte delene i nr. 4.1 (Innledning) i denne TSI-en, eller dersom bare bestemte faser i framgangsmåten for 

verifisering er utført, kan det bare utstedes en attest for mellomliggende verifisering.  

  

(1) Framgangsmåtene beskrevet i dette kapittelet berører ikke muligheten for å dele inn komponenter i grupper. 

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

ordningen») (EUT L 164 av 21.6.2004, s. 1). 
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6.5. Kompatibilitetsprøvinger og håndtering av feil 

De grunnleggende parametrene som angis i kapittel 4 og vurderes i samsvar med nr. 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 i denne TSI-

en, og om nødvendig særtilfeller og meldte nasjonale regler når det gjelder åpne punkter, er tilstrekkelig til å 

fastsette teknisk kompatibilitet og sikker integrasjon mellom et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» 

og et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

For å hjelpe operatørene med å treffe gode beslutninger om bruk av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om 

bord» (eventuelt langs sporet) skal den som søker om EF-verifisering, på anmodning fra den berørte operatøren 

gjennomføre kompatibilitetsprøvinger (på stedet eller i laboratorier med et simulert miljø) der delsystemet 

samhandler med delsystemer langs sporet (eventuelt om bord) som er relevante for den planlagte bruken. Dersom 

det gjennomføres kompatibilitetsprøvinger, skal søkeren framlegge dokumentasjon og prøvingsresultater for den 

relevante sikkerhetsmyndigheten. 

Det bør bemerkes at noen av disse prøvingene allerede kan ha blitt gjennomført på samtrafikkomponentnivå  

(se nr. 6.2.4.1). 

For ETCS og GSM-R er grunnlaget for disse verifiseringene de driftsmessige prøvingsscenarioene for det relevante 

delsystemet langs sporet (se nr. 6.1.2). 

Kompatibilitetsprøvinger omfattes ikke av virkeområdet til et verifiseringssertifikat. Dersom de gjennomføres og 

vurderes av et meldt organ etter anmodning fra søkeren i henhold til en valgt modul, skal den tilhørende 

dokumentasjonen identifisere hvilke delsystemer for «Styring, kontroll og signal» kompatibiliteten er blitt 

kontrollert mot, med angivelse av hvilke typer og versjoner av utstyr og driftsmessige prøvingsscenarioer som er 

brukt. 

Dersom resultatet av eventuelle ytterligere prøvinger viser at det må gjøres endringer i dokumentasjonen som 

framlegges for den relevante sikkerhetsmyndigheten som belegg for godkjenning av delsystemet, skal 

prosjektenheten som foretar disse prøvingene, sikre at den relevante sikkerhetsmyndigheten underrettes om 

endringene. 

Dersom det påvises avvik fra planlagte funksjoner og/eller planlagt yteevne under ovennevnte prøvinger eller i løpet 

av driftstiden til et delsystem, skal søkerne og/eller operatørene underrette sikkerhetsmyndighetene som utstedte 

godkjenningene av de berørte delsystemene, for å innlede framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 i direktiv 

2008/57/EF som følge av anvendelsen av artikkel 19 nr. 3 i nevnte direktiv: 

1)  Dersom avviket skyldes feil anvendelse av denne TSI-en eller feil ved konstruksjon eller montering av utstyr, 

skal den som har søkt om det relevante sertifikatet, treffe nødvendige korrigerende tiltak, og de berørte 

sertifikatene (for samtrafikkomponenter og/eller delsystemer) skal ajourføres. 

2)  Dersom avviket skyldes feil i denne TSI-en eller i spesifikasjonene den viser til, skal framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 7 i direktiv 2008/57/EF innledes. 

Til støtte for Det europeiske jernbanebyrås arbeid med å forbedre ETCS-spesifikasjonene og prosessen for EF-

sertifisering og -verifisering, og for å legge til rette for europeiske innføring av ETCS, skal Byrået i sin rolle som 

systemmyndighet få innsyn i dokumentasjonen fra de ovennevnte kompatibilitetsprøvingene og rapportene fra 

prøvingene som er gjennomført av leverandører av ETCS-utstyr montert om bord og langs sporet som en del av 

deres produktvalideringsprosesser. Byrået skal organisere en effektiv behandling av de mottatte opplysningene for å 

legge forholdene til rette for endringshåndteringsprosessen for forbedring/videreutvikling av spesifikasjonene, 

herunder prøvingsspesifikasjonene. 

7.  GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL 

7.1. Innledning 

I dette kapittelet gjennomgås strategien og de tilhørende tekniske tiltakene for å gjennomføre TSI-en, særlig 

forholdene for å gå over til klasse A-systemer.  
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Det skal tas hensyn til at gjennomføringen av en TSI av og til må samordnes med gjennomføringen av andre TSI-er. 

7.2. Regler som får allmenn anvendelse 

7.2.1. Oppgradering eller fornyelse av delsystemene for «Styring og kontroll» eller deler av dem 

Oppgradering eller fornyelse av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan gjelde enhver del eller alle deler 

som delsystemene består av, som angitt i nr. 2.2. 

De ulike delene av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan derfor oppgraderes eller fornyes hver for seg, 

så lenge samtrafikkevnen ikke settes i fare. 

Se kapittel 4.1 (Innledning) for definisjon av de grunnleggende parametrene for hver del. 

7.2.2. Eksisterende systemer 

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til de eksisterende systemene og deres grensesnitt ikke blir endret, med 

unntak av de endringene som er nødvendige for å redusere de sikkerhetsrelaterte svakhetene ved disse systemene. 

7.2.3. Tilgjengelighet av særskilte overføringsenheter 

Dersom jernbanelinjer som er omfattet av denne TSI-ens virkeområde, ikke er utstyrt med klasse A-systemer for 

togkontroll, skal medlemsstaten treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at en ekstern særskilt 

overføringsenhet (STM) er tilgjengelig for dens eksisterende klasse B-system(er) for togkontroll. 

I denne sammenheng skal det tas behørig hensyn for å sikre et åpent marked for STM-er på rimelige økonomiske 

rammevilkår. Dersom det av tekniske eller kommersielle årsaker(1) ikke kan sikres at en STM er tilgjengelig, skal 

den berørte medlemsstaten underrette komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF om hva som er 

årsaken til problemet, og om hvilke forholdsregler den har til hensikt å ta for å gi særlig utenlandske operatører 

adgang til sin infrastruktur. 

7.2.4. Ytterligere klasse B-utstyr på en jernbanelinje som har klasse A-utstyr 

På en jernbanelinje som er utstyrt med ETCS og/eller GSM-R, kan det monteres ytterligere klasse B-utstyr for at det 

i overgangsfasen skal være mulig å bruke rullende materiell som ikke er kompatibelt med klasse A. 

Utstyr langs sporet skal støtte overganger mellom klasse A og klasse B uten å stille andre krav til delsystemet 

«Styring, kontroll og signal om bord» enn dem som er angitt i denne TSI-en. 

7.2.5. Rullende materiell med klasse A- og B-utstyr 

Rullende materiell kan være utstyrt med både klasse A- og B-systemer, slik at det kan trafikkere flere jernbanelinjer. 

Den berørte medlemsstaten kan begrense bruken av et klasse B-system om bord på jernbanelinjer der det tilsvarende 

systemet ikke er montert langs sporet. 

Når et tog trafikkerer en jernbanelinje som er utstyrt med både klasse A- og B-systemer, kan klasse B-systemene 

fungere som reserveløsning dersom toget er utstyrt med både klasse A- og B-systemer. På jernbanelinjer der klasse 

B er montert parallelt med klasse A, skal det ikke være et kompatibilitetskrav at kjøretøyet er utstyrt med et klasse 

B-system i tillegg til klasse A.  

  

(1) Dersom det for eksempel ikke er teknisk mulig å garantere et eksternt STM-konsept, eller dersom eventuelle spørsmål som gjelder 

eiendomsretten til immaterialrettighetene for klasse B-systemer forhindrer utviklingen av STM-produkter til rett tid. 
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Togkontrollsystemer i klasse B kan innføres 

1)  ved hjelp av en STM som fungerer via standardgrensesnittet («ekstern STM»), eller 

2)  ved hjelp av en STM som inngår i ETCS-utstyret eller er forbundet via et ikke-standardisert grensesnitt, eller 

3)  uavhengig av ETCS-utstyret, for eksempel via et system som gjør det mulig å bytte mellom utstyr. Jern-

baneforetaket skal da sikre at overgangene mellom togkontroll av klasse A og klasse B gjennomføres i samsvar 

med kravene i denne TSI-en og i samsvar med de nasjonale reglene for klasse B-systemet. 

7.2.6. Vilkår for obligatoriske og valgfrie funksjoner 

Den som søker om EF-verifisering av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», skal kontrollere om 

funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet som er definert som valgfrie i denne TSI-en, kreves i henhold 

til andre TSI-er eller nasjonale regler eller gjennom anvendelsen av risikoevaluering og -vurdering for å sikre sikker 

integrasjon av delsystemer. 

Gjennomføringen av nasjonale eller valgfrie funksjoner langs sporet er ikke til hinder for at et tog som oppfyller bare 

de obligatoriske kravene til et klasse A-system om bord, bruker infrastrukturen, bortsett fra det som kreves for 

følgende valgfrie funksjoner om bord: 

1)  Bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 3 som krever siste-vogn-kontroll om bord. 

2)  Bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 1 med infill-funksjonalitet om bord dersom aktiveringshastigheten er 

satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

3)  Når ETCS krever dataoverføring via radio, kreves dataradiokommunikasjonsdelen som angitt i denne TSI-en. 

Ved bruk av et delsystem om bord som inneholder en KER STM, kan det være nødvendig å implementere  

K-grensesnittet. 

7.3. GSM-R — særlige gjennomføringsregler 

7.3.1. Anlegg langs sporet 

Installering av GSM-R er obligatorisk i følgende tilfeller: 

1)  Radiokommunikasjonsdelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for første 

gang. 

2)  Radiokommunikasjonsdelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som allerede er i 

bruk, oppgraderes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

omfatter ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende 

anlegget. 

3)  Gjennomføring av ETCS-nivå 2, nivå 3 eller nivå 1 med radio-infill krever dataradiokommunikasjon. 

7.3.2. Anlegg om bord 

Installering av GSM-R i rullende materiell som skal brukes på en jernbanelinje med minst ett punkt som er utstyrt 

med GSM-R (selv om det overlapper et eksisterende radiokommunikasjonssystem), er obligatorisk i følgende 

tilfeller: 

1)  Delen for talekommunikasjon via radio i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres for 

første gang.  
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2)  Delen for talekommunikasjon via radio i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som allerede er i 

bruk, oppgraderes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

gjelder ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende 

anlegget. 

3)  Gjennomføring av ETCS-nivå 2, nivå 3 eller nivå 1 med radio-infill krever dataradiokommunikasjon. 

7.4. ETCS — særlige gjennomføringsregler 

7.4.1. Anlegg langs sporet 

Som fastsatt i artikkel 11 får nr. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 og 7.3.5 i vedlegget til beslutning 2012/88/EU anvendelse fram til 

anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 47 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

7.4.2. Anlegg om bord 

7.4.2.1. Nye kjøretøyer  

1)  Nye kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking for første gang, skal være utstyrt med ETCS i samsvar med 

vedlegg A til denne TSI-en. 

2)  Kravet om å være utstyrt med ETCS får ikke anvendelse på 

1)  nytt mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur, 

2)  nye skiftelokomotiver, 

3)  andre nye kjøretøyer som ikke er beregnet på bruk på høyhastighetslinjer: 

a)  Dersom de er beregnet utelukkende på nasjonal trafikk utenfor korridorene definert i nr. 7.3.4 i vedlegg 

III til beslutning 2012/88/EU og utenfor jernbanelinjene som gir forbindelse til de viktigste europeiske 

havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene som definert i nr. 7.3.5 i 

vedlegget til beslutning 2012/88/EU, eller 

b)  dersom de er beregnet på tjenesteyting over landegrensene utenfor det transeuropeiske nettet, dvs. 

trafikk fram til den første stasjonen i nabostaten eller den første stasjonen der det er forbindelser videre i 

nabostaten. 

3)  Fra 1. januar 2019 får spesifikasjonssett nr. 1 i tabell 2.1 i vedlegg A til denne TSI-en ikke lenger anvendelse på 

nye kjøretøyer som tas i bruk for første gang. 

7.4.2.2. Oppgrader ing og fornyelse av eksisterende kjøretøyer  

Det er obligatorisk å installere ETCS om bord i eksisterende kjøretøyer dersom det monteres nye togkontrolldeler i 

et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» i eksisterende høyhastighetskjøretøyer. 

7.4.3. Nasjonale krav 

1)  Medlemsstatene kan innføre ytterligere krav på nasjonalt plan, særlig med sikte på å 

1)  gi bare lokomotiver med ETCS-utstyr adgang til ETCS-utstyrte jernbanelinjer, slik at eksisterende nasjonale 

systemer kan avvikles, 

2)  stille krav om ETCS-utstyr i nytt, oppgradert eller fornyet mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold 

av infrastruktur, skiftelokomotiver og/eller andre kjøretøyer, selv om de er beregnet utelukkende på nasjonal 

trafikk.  
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2)  Medlemsstatene kan beslutte å unnta fra plikten fastsatt i nr. 7.4.2.1 første ledd alle nye kjøretøyer som er 

beregnet utelukkende på nasjonal trafikk, bortsett fra når bruksområdet til disse kjøretøyene omfatter mer enn 

150 km av et linjeavsnitt som er utstyrt med eller skal utstyres med ETCS innen fem år etter at tillatelsen til 

ibruktaking av disse kjøretøyene er gitt. Medlemsstatene skal offentliggjøre sin beslutning om gjennomføring av 

denne bestemmelsen, underrette Kommisjonen om sin beslutning og ta den med i den nasjonale gjennom-

føringsplanen nevnt i nr. 7.4.4. 

7.4.4. Nasjonale gjennomføringsplaner 

Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal plan for gjennomføringen av denne TSI-en der det tas hensyn til 

sammenhengen i hele jernbanesystemet i Den europeiske union og til jernbanesystemets økonomiske levedyktighet. 

Denne planen skal omfatte alle nye, fornyede og oppgraderte jernbanelinjer, særlig en detaljert tidsplan som viser 

når disse jernbanelinjene skal være utstyrt med ETCS, og når klasse B-systemene skal avvikles. Reglene for 

gjennomføring langs sporet er angitt i nr. 7.4.1 i denne forordning. Den nasjonale gjennomføringsplanen omfatter 

ikke ytterligere regler for gjennomføring langs sporet. 

Den nasjonale gjennomføringsplanen skal omfatte følgende: 

1)  En generell beskrivelse og en beskrivelse av sammenhengen, med fakta og tall om eksisterende 

togkontrollsystemer, f.eks. kapasitet, sikkerhet, pålitelighet, gjenværende økonomisk levetid for montert utstyr 

og nytte- og kostnadsanalyse av innføring av ETCS. 

2)  En definisjon av den tekniske overgangsstrategien (overlapping av utstyr montert om bord eller langs sporet) og 

den finansielle overgangsstrategien (for både infrastruktur og rullende materiell). 

3)  En beskrivelse av tiltak truffet for å sikre åpne markedsvilkår for eksisterende togkontrollsystemer i klasse  

B som angitt i nr. 7.2.3. 

4)  Planlegging som omfatter følgende: 

i)  Datoene for innføring av ETCS på de ulike linjene i jernbanenettet (når det er tillatt for tjenestene å bruke 

ETCS). 

ii)  Veiledende datoer for avvikling av klasse B-systemer på forskjellige jernbanelinjer (når driften ikke lenger 

kan fortsette med eksisterende systemer). Dersom avvikling av klasse B-systemer ikke forventes innenfor et 

tidsrom på 15 år, kreves ikke disse veiledende datoene. 

iii)  Datoene da eksisterende grensekryssende kjøretøyer som er utstyrt bare med ETCS om bord, kan dra full 

nytte av fordelene med dette i høyhastighetsnettet, korridorene eller andre deler av jernbanenettet. For 

høyhastighetstrafikk avhenger denne datoen av innføringen av ETCS på høyhastighetsnettet og andre deler 

av jernbanenettet (f.eks. stasjoner som brukes til slik høyhastighetstrafikk), og for godstrafikk avhenger 

denne datoen av innføringen av ETCS på korridorene og andre deler av jernbanenettet (f.eks. siste 

delstrekning). 

De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst 15 år og skal ajourføres jevnlig, minst hvert femte år. 

Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen senest 5. juli 2017. De nasjonale 

gjennomføringsplanene skal brukes til å ajourføre dataene i det geografiske og tekniske informasjonssystemet til det 

transeuropeiske transportnettet (TENtec) nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) nr. 1315/2013. Kommisjonen skal 

offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene på sitt nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom 

komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF. 

Kommisjonen skal utarbeide en sammenlignende oversikt over de nasjonale gjennomføringsplanene. På grunnlag av 

denne oversikten skal behovet for ytterligere samordningstiltak avdekkes.  
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7.5. Særlige gjennomføringsregler for togdeteksjonssystemer 

Innenfor rammen av denne TSI-en menes med togdeteksjonssystem det utstyret montert langs sporet som oppdager 

tilstedeværelsen eller fraværet av kjøretøyer enten på en hel jernbanelinje på strekningen eller på et lokalt punkt. 

Systemer langs sporet (f.eks. sikringsanlegg eller kontrollsystemer for planoverganger) som benytter opplysninger 

fra deteksjonsutstyr, anses ikke som en del av togdeteksjonssystemet. 

Denne TSI-en angir kravene for grensesnittet mot rullende materiell bare i den grad det er nødvendig for å sikre 

kompatibilitet mellom rullende materiell som oppfyller kravene i TSI-en, og delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet». 

Et togdeteksjonssystem som oppfyller kravet i TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal», kan innføres 

uavhengig av monteringen av ETCS eller GSM-R, men kan være avhengig av togkontrollsystemer i klasse B eller av 

særlige krav, f.eks. til utstyr ved planoverganger. 

Kravene i denne TSI-en med hensyn til togdeteksjonssystemer skal oppfylles når 

1)  togdeteksjonssystemet oppgraderes, 

2)  togdeteksjonssystemet fornyes, forutsatt at overholdelse av kravene i denne TSI-en ikke medfører uønskede 

endringer eller oppgraderinger av andre systemer langs sporet eller om bord, 

3)  togdeteksjonssystemet fornyes, dersom dette kreves ved oppgradering eller fornyelse av systemer langs sporet 

som benytter opplysninger fra togdeteksjonssystemet, 

4)  togkontrollsystemer i klasse B fjernes, dersom togdeteksjonssystemet inngår i togkontrollsystemet. 

I overgangsfasen skal det legges vekt på å sikre at montering av et togdeteksjonssystem som oppfyller kravene i  

TSI-en, har minst mulig negativ virkning på eksisterende rullende materiell som ikke oppfyller kravene i TSI-en. 

For å oppnå dette anbefales det at infrastrukturforvaltningen velger et togdeteksjonssystem som oppfyller kravene i 

TSI-en, og som samtidig er kompatibelt med det rullende materiellet som ikke oppfyller kravene i TSI-en, og som 

allerede trafikkerer infrastrukturen. 

7.6. Særtilfeller 

7.6.1. Innledning 

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P») eller midlertidig 

(tilfelle «T»). 

I denne TSI-en er T3 definert som midlertidige tilfeller som fortsatt vil eksistere etter 2020. 

Særtilfellene beskrevet i numrene nedenfor bør leses i sammenheng med de relevante numrene i kapittel 4 og/eller 

spesifikasjonene som det vises til der. 

Særtilfellene erstatter de tilsvarende kravene angitt i kapittel 4. 

Dersom kravene fastsatt i de relevante numrene i kapittel 4 ikke berøres av et særtilfelle, fortsetter disse kravene å 

gjelde uendret og er ikke gjentatt i numrene nedenfor. 
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7.6.2. Liste over særtilfeller 

7.6.2.1. Belgia 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje L1. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett 

er mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en 

mekanisme for skifting med en elektrisk virksom 

grunnlengde på 16 000 mm eller mer 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje L1, L2, L3, L4. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

7.6.2.2. Det forente konger ike  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje 1. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.1: 

Minste hjulflensbredde (BR) for jernbanenett med 

1 600 mm sporvidde er 127 mm 

T3 Gjelder i Nord-Irland. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.3: 

Minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 

1 600 mm sporvidde er 24 mm 

T3 Gjelder i Nord-Irland. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.4.1: 

I tillegg til kravet i nr. 3.1.4.1 er sanding for å 

forbedre trekkraften på motorvognsett 

a)  ikke tillatt foran den fremre akselen ved 

hastigheter under 40 km/t, og 

b)  tillatt bare dersom det kan påvises at minst 

ytterligere seks aksler på motorvognsettet 

befinner seg bak stedet der sandingen skjer. 

T3  



Nr. 34/700 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

Indeks 6: 

Det er tillatt å benytte et alfanumerisk tastatur for å 

skrive inn tognummeret dersom støtte for alfa-

numeriske tognumre kreves i den tekniske 

forskriften som er meldt for dette formål. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig når spesifika-

sjonssett 2 (se tabell A2 i vedlegg A) får 

anvendelse, mens dette er et åpent punkt for 

spesifikasjonssett 1. 

Særtilfellet har ingen innvirkning på sam-

trafikkevnen. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

Indeks 6: 

Grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS kan vise opplysninger om dynamisk tog-

hastighet i miles per time (og angi «mph») ved 

kjøring på deler av det britiske jernbanenetts 

hovedlinjer. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig når spesifika-

sjonssett 2 (se tabell A2 i vedlegg A) får 

anvendelse, mens dette er et åpent punkt for 

spesifikasjonssett 1. 

Særtilfellet har ingen innvirkning på sam-

trafikkevnen. 

7.6.2.3. Frankrike 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, 

målt ved en spenning på mellom 1,8 VDC og  

2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom 

kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats høyst 

f/100 milliohm når f ligger mellom 500 Hz og  

40 kHz, ved en målestrøm på minst 10 ARMS og 

en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan revideres så snart det 

åpne punktet knyttet til frekvenshåndteringen 

for sporfelt er lukket. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 

40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett 

er mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en 

mekanisme for skifting med en elektrisk virksom 

grunnlengde på 16 000 mm eller mer. 

T3 Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.2: 

Dimensjon D (figur 2) er minst: 

450 mm uavhengig av hastighet. 

T3  
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7.6.2.4. Polen 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, 

målt ved en spenning på mellom 1,8 VDC og  

2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom 

kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats høyst 

f/100 milliohm når f ligger mellom 500 Hz og  

40 kHz, ved en målestrøm på minst 10 ARMS og 

en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan revideres så snart det 

åpne punktet knyttet til frekvenshåndteringen 

for sporfelt er lukket. 

7.6.2.5. Li tauen,  Latvia og Estland  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.3: 

Minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 

1 520 mm sporvidde er 20 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge ČME-

lokomotiver kjører på 1 520 mm-nett. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.4: 

Minste flenshøyde (Sh) for jernbanenett med 

1 520 mm sporvidde er 26,25 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge ČME-

lokomotiver kjører på 1 520 mm-nett. 

7.6.2.6. Sver ige 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for 

GSM-R for jernbaner 

Indeks 33 erklæring 4.2.3: 

Det er tillatt å ta i bruk delsystemene for «Styring, 

kontroll og signal om bord» med 2 watts GSM-R-

togradioer og ETCS-radioer bare for data. Del-

systemene skal kunne fungere i nett med  

–82 dBm. 

P Ingen innvirkning på samtrafikkevnen. 

7.6.2.7. Luxembourg 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

1.  Sandmengden fra sandingsinnretninger montert 

på kjøretøyet skal være høyst 0,3 l per minutt 

per skinne. 

T3  
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Særtilfelle Kategori Merknader 

2.  Sanding på stasjonene utpekt i infrastruk-

turregisteret er forbudt. 

3.  Sanding i området rundt sporveksler er 

forbudt. 

4.  For nødbremsing gjelder ingen begrensninger. 

  

7.6.2.8. Tyskland 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.7.1: 

Minste aksellast for kjøretøyer som skal kjøre på 

spesifikke jernbanelinjer angitt i infrastruktur-

registeret, er 5 t. 

Dette særtilfellet gjelder bare kjøretøyer, og 

endrer ikke de tekniske kravene til togdetek-

sjonssystemer angitt i indeks 77 og bestemmel-

sene i nr. 7.2.8 om gjennomføringen av disse. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge 

sporfelt av type WSSB brukes. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.2: 

Ved hastigheter opp til 140 km/t skal avstanden ai 

(figur 1) mellom to påfølgende aksler (gjelder de 

første fem akslene på vognsettet eller hele settet 

med aksler dersom samlet antall aksler er færre 

enn fem) under ingen omstendigheter være mindre 

enn 1 000 mm. 

Dette særtilfellet gjelder bare kjøretøyer, og 

endrer ikke de tekniske kravene til togdeteksjons-

systemer angitt i indeks 77 og bestemmelsene i  

nr. 7.2.8 om gjennomføringen av disse. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge 

planovergangssikringer av type EBUET  

80 brukes. 
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VEDLEGG A 

Henvisninger 

For hver henvisning i de grunnleggende parametrene (kapittel 4 i denne TSI-en) angir tabellen nedenfor de tilsvarende 

obligatoriske spesifikasjonene via indeksen i tabell A 2 (tabell A 2.1, tabell A 2.2, tabell A 2.3). 

Tabell A 1 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.1  

4.1 a 1, 4 

4.1 b 32 

4.1 c 3 

  

4.2.1  

4.2.1 a 27, 78 

  

  

4.2.2  

4.2.2 a 14 

4.2.2 b 1, 4, 13, 15, 60 

4.2.2 c 31, 37 b, c, d 

4.2.2 d 18, 20 

4.2.2 e 6 

4.2.2 f 7, 81, 82 

  

4.2.3  

4.2.3 a 14 

4.2.3 b 1, 4, 13, 15, 60 

4.2.3 c 31, 37 b, c, d 

4.2.3 d 18, 21 

  

4.2.4  

4.2.4 a 64, 65 

4.2.4 b 66 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.4 c 67 

4.2.4 d 68 

4.2.4 e 73, 74 

4.2.4 f 32, 33 

4.2.4 g 48 

4.2.4 h 69, 70 

4.2.4 j 71, 72 

4.2.4 k 75, 76 

  

4.2.5  

4.2.5 a 64, 65 

4.2.5 b 10, 39, 40 

4.2.5 c 19, 20 

4.2.5 d 9, 43 

4.2.5 e 16, 50 

  

4.2.6  

4.2.6 a 8, 25, 26, 36 c, 49, 52 

4.2.6 b 29, 45 

4.2.6 c 46 

4.2.6 d 34 

4.2.6 e 20 

4.2.6 f 44 

  

4.2.7  

4.2.7 a 12 

4.2.7 b 62, 63 

4.2.7 c 34 

4.2.7 d 9 

4.2.7 e 16 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.8  

4.2.8 a 11, 79, 83 

  

4.2.9  

4.2.9 a 23 

  

4.2.10  

4.2.10 a 77 (nr. 3.1) 

  

4.2.11  

4.2.11 a 77 (nr. 3.2) 

  

4.2.12  

4.2.12 a 6, 51 

  

4.2.13  

4.2.13 a 32, 33, 51, 80 

  

4.2.14  

4.2.14 a 5 

  

4.2.15  

4.2.15 a 38 

Spesifikasjoner 

En av de tre tabellene i tabell A 2 (tabell A 2.1, tabell A 2.2, tabell A 2.3) i dette vedlegg får anvendelse. 

Når et dokument som er oppført i tabell A 2, gjennom gjengivelse eller henvisning inneholder et tydelig merket punkt fra et 

annet dokument, er det dette punktet og bare dette som skal anses som en del av dokumentet som er oppført i tabell A 2. 

Når et dokument som er oppført i tabell A 2, inneholder en «obligatorisk» eller «normativ» henvisning til et dokument som ikke 

er oppført i tabell A 2, skal dokumentet som det vises til, for denne TSI-ens formål alltid forstås som et akseptabelt kriterium 

for å sikre samsvar med grunnleggende parametrer (som kan brukes til sertifisering av samtrafikkomponenter og delsystemer og 

ikke krever framtidig revisjon av denne TSI-en) og ikke som en obligatorisk spesifikasjon. 

Merknad: Spesifikasjoner som er angitt som «reservert» i tabell A 2, er også oppført som åpne punkter i vedlegg G dersom det 

er nødvendig å gi melding om nasjonale regler for å lukke de tilsvarende åpne punktene. Reserverte dokumenter som ikke er 

oppført som åpne punkter, er beregnet å være forbedringer av systemet.  
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Tabell A 2.1 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional requirement 

specification 

5.0  

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 2.0.0  

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 2.3.0  

5 SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading 

tool 

2.3.0 Merknad 1 

6 SUBSET-033 FIS for man-machine interface 2.0.0  

7 SUBSET-034 FIS for the train interface 2.0.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 2.1.1  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 2.3.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 2.3.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 2.3.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 2.3.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

2.1.0  

15 SUBSET-108 Interoperability related consolidation on 

TSI Annex A documents 

1.2.0  

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.3.0  

17 Bevisst strøket    

18 SUBSET-046 Radio infill FFFS 2.0.0  

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

2.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 2.0.0  

21 SUBSET-049 Radio infill FIS with LEU/interlocking 2.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the 

assignment of values to ETCS variables 

2.1.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 2.2.0  

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 2.2.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1  

and 2 

2.5.0  

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 1.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

2.0.2  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements speci-

fication 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements specifica-

tion 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b SUBSET-076-5-2 Test cases related to features 2.3.3  

37 c SUBSET-076-6-3 Test sequences 2.3.3  

37 d SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 1.0.2  

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

2.3.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

2.3.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 2.2.2  

44 Bevisst strøket    

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 1.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 1.0.1  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 2.1.1  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.0.0  

51 Reservert Ergonomic aspects of the DMI   

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 2.1.1  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 Bevisst strøket    

61 Bevisst strøket    

62 Reservert RBC-RBC Test specification for safe 

communication interface 

  

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

1.0.0  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/709 

 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Reservert Safety requirements for ETCS DMI 

functions 

  

79 Ikke relevant Ikke relevant   

80 Ikke relevant Ikke relevant   

81 Ikke relevant Ikke relevant   

82 Ikke relevant Ikke relevant   

  



Nr. 34/710 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Tabell A 2.2 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 Bevisst strøket    

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 3.1.0  

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 3.4.0  

5 SUBSET-027 FIS Juridical Recording 3.1.0  

6 ERA_ERTMS_015560 ETCS Driver-Machine interface 3.4.0  

7 SUBSET-034 Train Interface FIS 3.1.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 3.1.0  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 3.0.0  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 3.1.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 3.0.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 3.1.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 3.3.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

3.1.0  

15 Bevisst strøket    

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.4.0  

17 Bevisst strøket    

18 Bevisst strøket    

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

3.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 3.0.0  

21 Bevisst strøket    

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the 

assignment of values to ETCS variables 

3.0.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 3.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 3.0.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 

3.4.0  

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 2.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

3.0.0  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements spec-

ification 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements spec-

ification 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 3.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b SUBSET-076-5-2 Test cases related to features 3.1.0  

37 c SUBSET-076-6-3 Test sequences 3.0.0  

37 d SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 3.1.0  

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

3.0.0  

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

3.0.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 3.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

44 Bevisst strøket   Merknad 9 

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 2.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 2.0.0  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 3.0.0  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.1.0  

51 Bevisst strøket    

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 3.1.0  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 SUBSET-104 ETCS System Version Management 3.2.0  

61 Bevisst strøket    

62 Bevisst strøket    

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Bevisst strøket   Merknad 6 

79 SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS 1.0.0  

80 Bevisst strøket   Merknad 5 

81 SUBSET-119 Train Interface FFFIS  Merknad 12 

82 SUBSET-120 FFFIS TI — Safety Analysis  Merknad 12 

Tabell A 2.3 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 Bevisst strøket    

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 3.3.0 Merknad 14 

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 3.6.0 Merknad 14 

5 SUBSET-027 FIS Juridical Recording 3.3.0 Merknad 14 

6 ERA_ERTMS_015560 ETCS Driver-Machine interface 3.6.0 Merknad 14 
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

7 SUBSET-034 Train Interface FIS 3.2.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 3.2.0  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 3.1.0  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 3.2.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 3.1.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 3.2.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 3.4.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

3.2.0  

15 Bevisst strøket    

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.4.0  

17 Bevisst strøket    

18 Bevisst strøket    

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

3.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 3.0.0  

21 Bevisst strøket    

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assign-

ment of values to ETCS variables 

3.0.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 3.0.0  

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 3.1.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 

3.6.0 Merknad 14 

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 2.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 Reservert 

SUBSET-094 

Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

 Merknad 13 
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements spec-

ification 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements spec-

ification 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 3.1.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b Reservert SUBSET-076-5-2 Test cases related to features  Merknad 13 

37 c Reservert SUBSET-076-6-3 Test sequences  Merknad 13 

37 d Reservert SUBSET-076-7 Scope of the test specifications  Merknad 13 

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

3.1.0  

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

3.1.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 3.0.0  

44 Bevisst strøket   Merknad 9 

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 2.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 2.0.0  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 3.1.0  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.1.0  

51 Bevisst strøket    
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 3.2.0  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 SUBSET-104 ETCS System Version Management 3.3.0  

61 Bevisst strøket    

62 Bevisst strøket    

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/717 

 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Bevisst strøket   Merknad 6 

79 SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS 1.0.0  

80 Bevisst strøket   Merknad 5 

81 SUBSET-119 Train Interface FFFIS  Merknad 12 

82 SUBSET-120 FFFIS TI — Safety Analysis  Merknad 12 

83 SUBSET-137 On-line Key Management FFFIS 1.0.0  

Merknad 1: Bare den funksjonelle beskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke grensesnittets 

tekniske kjennetegn. 

Merknad 2: Bestemmelsene i spesifikasjonene som er angitt i nr. 2.1 i EN 301 515, og som i indeks 32 og 33 er vist til som 

«MI», er obligatoriske. 

Merknad 3: Endringsanmodningene (CR) som er oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, og som påvirker bestemmelsene som i 

indeks 32 og 32 er vist til som «MI», er obligatoriske. 

Merknad 4: Indeks 48 viser bare til prøvingstilfeller for mobilt GSM-R-utstyr. Det holdes for tiden «reservert». Den praktiske 

veiledningen vil inneholde en katalog over tilgjengelige harmoniserte prøvingstilfeller for vurderingen av mobilt 

utstyr og mobile nett i henhold til trinnene angitt i avsnitt 6.1.2 i denne TSI-en. 

Merknad 5: Produktene som er på markedet, er allerede tilpasset jernbaneforetakenes behov i forbindelse med grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R og har full samtrafikkevne, så det er ikke noe behov for en standard i 

TSI-en for styring, kontroll og signal. 

Merknad 6: Opplysninger som var beregnet på indeks 78, er nå innarbeidet i indeks 27 (SUBSET-091). 

Merknad 7: Dette dokumentet er ikke avhengig av referanseversjonene for ETCS og GSM-R. 

Merknad 8: Bevisst strøket. 

Merknad 9: Byråets analyse viste at det ikke er behov for en obligatorisk spesifikasjon for grensesnittet for måling av 

tilbakelagt strekning. 

Merknad 10: Bare (MI)-kravene er pålagt av TSI-en for styring, kontroll og signal. 

Merknad 11: Bevisst strøket. 

Merknad 12: Henvisning til disse spesifikasjonene vil bli offentliggjort i den praktiske veiledningen i påvente av presiseringer 

av grensesnittet for rullende materiells vedkommende. 

Merknad 13: Spesifikasjoner som skal fastsettes i en teknisk uttalelse fra Byrået. 

Merknad 14: Ytterligere opplysninger som skal vises i grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin med hensyn til 

lokomotivførernes ergonomi, vil bli offentliggjort av Byrået i et teknisk dokument(1).  

  

(1) I Byråets tekniske dokument som er utarbeidet i samarbeid med sektoren i samsvar med anmodningen fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 

bokstav i direktiv 2008/57/EF, defineres de ytterligere opplysningene i grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin og identifiseres 

endringene i de relevante spesifikasjonsdokumentene. Innholdet i Byråets tekniske dokument er konsolidert med andre krav som er 

relevante for grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin, og resultatet er de ajourførte dokumentene i indeks 3, 4, 5, 6 og 27. 
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Tabell A 3 

Liste over obligatoriske standarder 

Standardene oppført i tabellen nedenfor skal anvendes i sertifiseringsprosessen, med forbehold for bestemmelsene i kapittel 4 

og 6 i denne TSI-en. 

Nr. Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon Merknad 

A1 EN 50126 Jernbaneapplikasjoner – Spesifikasjon og demonstrasjon av 

pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 

1999 1 

A2 EN 50128 Railway applications — Communication, signalling and processing 

systems — Software for railway control and protection systems 

2001 eller 

2011 

 

A3 EN 50129 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signalering og proses-

systemer – Sikkerhet i forbindelse med elektroniske systemer for 

signalering 

2003 1 

A4 EN 50159 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signalering og prosess-

utstyr 

2010 1 

Merknad 1: Denne standarden er harmonisert, se kommisjonsmelding innenfor rammen av gjennomføringen av 

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

(EUT C 345 av 26.11.2013, s. 3), der det også vises til offentliggjorte rettelser. 
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VEDLEGG B 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG C 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG D 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG E 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG F 

Bevisst strøket. 
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VEDLEGG G 

Åpne punkter 

Åpent punkt Merknader 

Bremsing Gjelder bare ETCS referanseversjon 2 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 15). 

Løst i ETCS referanseversjon 3 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 4 og 13). 

Krav til pålitelighet og tilgjen-

gelighet 

Hyppig forekommende situasjoner med driftsforstyrrelser som følge av feil på styrings-, 

kontroll- og signalutstyr vil redusere systemsikkerheten. 

Minste hjuldiameter ved hastighet 

over 350 km/t 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Minste akselavstand ved hastighet 

over 350 km/t 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Rom mellom hjulene som er fritt for 

metall og ledende bestanddeler 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner. 

Kjennetegn ved sand som legges ut 

på spor 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Kombinasjon av kjennetegn ved 

rullende materiell som påvirker 

skifteimpedans 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Elektromagnetiske interferenser (kjøre-

strøm) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Elektromagnetiske interferenser 

(elektromagnetiske felter) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Dette er ikke et åpent punkt for akseltellere. 

Jernbanekjøretøyets impedans Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Bruk av magnetbremser/virvel-

strømsbremser 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

 


