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Hei,
En del spørsmål fra prosjekterende relatert til dette avsnittet TRV 560 kap 11 Informasjonssystemer :

Tidligere har dette vært relevant for tunnel ifbm fastmontert terminal med merking og nummer til nødetat/togleder. (sikre områder)
Bane NOR har endret føring for nødkommunikasjon ihht TSI-SRT (SafetyRailwayTunnels) og det er ikke lenger formålstjenlig å bygge
fastmonterte «Nødanropsinnretninger» i nye tunneler.

TSI PRM application guide gir også nå litt klarere føringer på anvendelsesområdet.

- Ref. Clarification sect. 2.1 «Scope of TSI» s.6

Noen innvendinger mot å fjerne pkt . «4.4 Nødanropsinnretninger» i TRV?

//@rne

Til: Gram Nils Sigvart <Nils.Sigvart.Gram@banenor.no>
Kopi: Pettersen Haakon Mauritz <Haakon.Mauritz.Pettersen@banenor.no>; Schive Christopher <Christopher.schive@banenor.no>
Emne: SV: Spørmål vedrørende TR.
Hei Nils.
Ja dette avsnittet er noe uklart - står jo under kap. for «Informasjonssystemer»
Så da er det viktig å være klar over forutsetningene:
ERA sin TSI-PRM som henvist til i TRV har en guide det er viktig å se litt på ifbm dette pkt.
Sjekk : http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-PRM-TSI_v1.1_EN.pdf
TSM-PRM er delt i forskjellige «subsystemer» :

Tidligere hadde Jernbaneverket mang føringer på «rolling Stock»/rullende-materiell som vi ikke lenger har ansvar for
annet enn for egne «gule maskiner» Se TRV https://trv.banenor.no/wiki/Rolling_stock/Supplementary_information_and_regulations
(kun på Engelsk og helt generelle føringer for hvilke retningslinjer som gjelder for kjøretøy som skal benytte Bane NOR sin infrastruktur..)
Nødanropsinnretning er kun referert til i SJT kjøretøysforskriften og gjelder slik vi tolker dette for rullende materiell :

Togselskapene må samsvarserklære rullende materiell selv ihht bla TSI-PRM
Bane NOR har i egenskap av infrastrukturforvalter også grensesnitt mot TSI-PRM for den delen som gjelder «Infrastructure» (ref. 2.1.1 over)
Avsnittet som du henviser til «TR 560, kap 10 avsnitt 4.4» gjelder dette området, men fremstår noe utdatert siden dette tidligere bare har vært relevant ifbm fastmonterte Nødtelefoner i tunnel.
Disse har vi som strategisk føring i Bane NOR et ønske om å fjerne fullstendig siden vi nå ved nyprosjektering og oppgradering bygger både GSM-R ,TETRA Nødnett og evt. fyller på med kommersiell dekning i tunnel anlegg basert på lokale beredskapsplan.
Lagt til Christopher Schive på CC som er koordinator for TSI’ene:
Jeg håper kan han kan legge til noen ord om hvorfor dette er kommet inn TRV under Tele kap.
og om vi muligens bør se på om dette evt. kan fjernes fra bok 560. Tele - Informasjonssystemer ?
TSI-CCS og TSI-SRT for øvrig nødkommunikasjon er jo dekket øvrige kap. i 560. ,..

Håper dette gir noen svar i forhold til TRV betraktninger rundt TSI-PRM.
mvh
Arne

Til: Aas Arne <Arne.Aas@banenor.no>
Kopi: Pettersen Haakon Mauritz <Haakon.Mauritz.Pettersen@banenor.no>
Emne: Spørmål vedrørende TR.
Hei Arne !
Får et spørsmål fra rådgiver angående TR 560, kap 10 avsnitt 4.4:
a) Nødanropsinnretninger skal merkes eller anvises med skilt i henhold til TSI-PRM og ha synlige og følbare symboler.
b) Det skal gis et synlig og hørbart signal for indikering av at nødanropsinnretningen er tatt i bruk.

Vi kan ikke se at det er definert hvilke type utstyr og hvilke krav som er satt til dette utstyret i regelverk
Hva menes med dette ?

Med vennlig hilsen
Nils Gram
Senioring. Tele
Bane NOR
Utbyggingsprosjekter Vest
Mobil: 47466635
E-post: granil@banenor.no
Besøksadresse: Eliesonsgate 4,
3044 Drammen

