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12 mln. ES gyventojų kenčia nuo geležinkelių transporto keliamo triukšmo 
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siekiama, kad geležinkeliais riedėtų mažai triukšmo keliantys riedmenys, – 
geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimo strategijos esmė. 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C1/SC2  2012 
 
 
PE 474.533  LT 



Pateikti šį dokumentą paprašė Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas. 
 
AUTORIAI 
 
Uwe CLAUSEN 
Claus DOLL 
Francis JAMES FRANKLIN 
Gordana VASIC FRANKLIN 
Hilmar HEINRICHMEYER 
Joachim KOCHSIEK 
Werner ROTHENGATTER 
Niklas SIEBER 
 
ATSAKINGAS ADMINISTRATORIUS 
 
Piero SOAVE 
B teminis skyrius: Struktūrinė ir sanglaudos politika  
Europos Parlamentas 
E. paštas: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
REDAKCINĖ PAGALBA 
 
Nora REVESZ 
 
KALBŲ VERSIJOS 
 
Originalas: EN. 
Išversta į šias kalbas: DE, FR. 
 
APIE REDAKTORIŲ 
 
Norėdami susisiekti su Teminiu skyriumi arba užsisakyti jo mėnesinį informacinį biuletenį, 
rašykite adresu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Rankraštis užbaigtas 2012 m. 
Briuselis, © Europos Sąjunga, 2012 m. 
 
Šį dokumentą galima rasti internete adresu:  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
 
Už šiame dokumente išreikštas nuomones atsako tik autorius ir jos nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją. 
 
Šį dokumentą leidžiama kopijuoti ir versti nekomerciniais tikslais, jeigu nurodomas šaltinis, 
o leidėjas iš anksto informuojamas ir jam nusiunčiama kopija. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Geležinkelio akustinės taršos mažinimas 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SANTRAUKA 

Remiantis valstybių narių ataskaitomis, kurias per 2010 m. sukaupė Europos aplinkos 
agentūra (EAA), geležinkelių transporto keliamo triukšmo poveikį dienomis patiria maždaug 
12 mln. ES gyventojų (daugiau kaip 55 dB(A) triukšmingumas), o naktimis – maždaug 
9 mln. gyventojų (daugiau kaip 50 dB(A) triukšmingumas). Tiesą sakant, tikrieji skaičiai 
neabejotinai didesni, nes EAA Europos triukšmo žemėlapių sudarymo iniciatyvoje 
atsižvelgiama tik į daugiau kaip 250 000 gyventojų turinčių aglomeracijų padėtį ir 
vertinamos pagrindinės geležinkelių linijos, kuriomis per metus važiuoja daugiau kaip 
60 000 traukinių. Geležinkelių transporto keliamo triukšmo problema didžiausia yra Vidurio 
Europoje, kur gyvena didžioji dalis triukšmo poveikį patiriančių gyventojų ir geležinkelių 
transporto priemonių yra daugiausia (visų pirma paminėtina Vokietija, Italija ir Šveicarija, 
be to, traukinių eismo intensyvumas didelis Lenkijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir 
Prancūzijoje, o iš triukšmo žemėlapių matyti, kad triukšmo poveikį patiria ir didelė dalis 
Belgijos bei Liuksemburgo gyventojų). 
 
Triukšmas yra erzinantis reiškinys. Jis teršia aplinką, o didesnis nei 70 dB(A) arba net 
mažesnis triukšmas neigiamai veikia žmonių sveikatą. Diskusijos apie geležinkelių 
transporto keliamą triukšmą poreikis itin sustiprėjo keliose Europos šalyse, nes geležinkelių 
transporto mastai auga ir pereinant prie ekologiškesnių transporto rūšių geležinkelio svarba 
didėja. Siekiant EK 2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto ir Ekologiško transporto 
pakete suformuluotų tvarumo tikslų, būtina mažinti geležinkelio operacijų poveikį aplinkai 
(anglies produktų, energijos, triukšmo ir kt.), kad būtų išsaugotas geležinkelio, kaip 
ekologiško transporto, statusas ir paskatintas laipsniškas perėjimas prie geležinkelių 
transporto mažinant bendrą transporto poveikį aplinkai. 
 
Kad būtų galima išanalizuoti triukšmo duomenis Europoje, pagal dabartinius EB teisės aktus 
valstybės narės turi pateikti triukšmo žemėlapius ir triukšmo mažinimo veiksmų planus. 
Triukšmo mažinimo veiksmų planuose aprašomos priemonės, kurių imamasi mažinant 
nustatytą gyventojų patiriamą aplinkos triukšmą. Vis dėlto visoje Europoje teisinės sąlygos 
labai nevienodos. Valstybės narės turi skirtingas aplinkos triukšmo taršos ribas, paprastai 
bandymai, ar neviršijamos šios ribos, atliekami tik įrengiant naują infrastruktūrą arba 
vykdant didelio masto rekonstrukciją. 
 
Apskritai yra nustatyti trys pagrindiniai geležinkelių transporto keliamo triukšmo šaltiniai: 
 

 variklio triukšmas, 
 riedmenų triukšmas, 
 aerodinaminis triukšmas. 

 
Geležinkelio triukšmą daugiausia kelia prekiniai traukiniai ir iš senesnių vagonų sudaryti 
sąstatai arba traukiniai su seno modelio varikliais, ypač ši problema paūmėja naktimis. 
Paprastai didesnis riedmenų keliamas triukšmas kyla dėl prastai prižiūrimų geležinkelių 
transporto priemonių ir traukinių, riedančių prastai prižiūrima infrastruktūra. Aerodinaminis 
triukšmas ypač aktualus greitųjų traukinių linijose. Daugeliu atvejų jose montuojamos 
triukšmo ribojimo priemonės, pvz., triukšmo užtvarai. Jie sumažina riedmenų triukšmo 
poveikį, bet paprastai yra per žemi, kad nors kiek slopintų nuo pantografo kylantį triukšmą. 
Variklio triukšmas aktualiausias esant mažesniam greičiui, maždaug iki 30 km/h, riedmenų 
triukšmas – kai greitis daugiau kaip 30 km/h, o aerodinaminis triukšmas vyrauja esant 
didesniam nei 200 km/h greičiui. Svarbiausias triukšmo šaltinis yra riedmenų triukšmas, jis 
būdingas visų tipų traukiniams. 
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Mažinant geležinkelio akustinę taršą, galima skirti pasyviąsias priemones, naudojamas 
triukšmo vietoje, ir aktyviąsias priemones – triukšmo šaltinyje. Svarbiausi pasyvieji būdai, 
naudojami geležinkelio triukšmo aplinkai daromam poveikiui sumažinti, yra nuo triukšmo 
saugančios sienos ir triukšmą izoliuojantys langai. Dauguma valstybių narių savo veiksmų 
planuose ir numatydamos investicijas susitelkia į šiuos būdus. Vis dėlto šios priemonės 
veiksmingos tik vietos mastu, norint apsaugoti platesnį geležinkelio tinklą, reikia didžiulių 
investicijų. 
 
Ir priešingai, triukšmo šaltinyje naudojamos priemonės, jei taikomos plačiai, sumažina 
triukšmą visoje geležinkelio sistemoje. Pavyzdžiui, triukšmingų prekinių vagonų problemą 
galima sumažinti ketines stabdžių trinkeles pakeitus mišriomis stabdžių trinkelėmis. 
Lokomotyvų ir vagonų pramonė šiuo metu analizuoja šią galimybę, tai būtų taikytina 
maždaug 370 000 senų prekinių vagonų. Triukšmą šaltinyje taip pat galima mažinti ratų 
amortizatoriais, aerodinamine pantografų konstrukcija ir traukos įrangos (pvz., lokomotyvų 
variklių) triukšmo izoliacija. Pagal dabartines techninės sąveikos specifikacijas (Triukšmo 
TSS), nuo 2000 m. naudojamiems riedmenims (įskaitant variklius ir keleivinius vagonus 
arba automotrisas) taikoma maždaug 10 dB(A) mažesnė akustinė tarša nei septintojo ir 
aštuntojo dešimtmečių įrangai. 
 
Autorių nuomone, geriausia triukšmą mažinti jo šaltinyje, nes tokios priemonės daro 
poveikį visam tinklui. Jei didesnis triukšmas kyla dėl bėgių kelio infrastruktūros (pvz., 
struktūrų skleidžiamas triukšmas viadukuose arba cypimas mažo spindulio posūkiuose) 
arba vietos aplinka ypač jautri triukšmui (pvz., gražaus kraštovaizdžio vietovėse arba 
miesto aplinkoje, kur gyvenamieji namai yra labai arti geležinkelio linijos), tuomet gali tekti 
naudoti ir papildomas netoli bėgių kelio įrengiamas triukšmo mažinimo priemones. Tokios 
priemonės tai – antifrikciniai tepalai, bėgių amortizatoriai, slankieji (arba izoliuoti) ant 
plokščių kloti bėgiai ir, žinoma, įvairaus aukščio pylimai ir triukšmo užtvarai. Transporto 
priemonės ir bėgiai turėtų būti taip prižiūrimi, kad būtų pašalinti nereikalingi triukšmo 
šaltiniai, pvz., nelygumai. 
 
Ekonomiškai veiksmingiausia priemonė – modifikuoti esamus prekinius vagonus įrengiant 
mišrias K arba (jei patvirtintos) LL stabdžių trinkeles. Taip pat transporto priemonėse 
galima naudoti papildomas priemones: ratų amortizatorius, transporto priemonėje 
įtaisomus antifrikcinius tepalus (veiksmingiausi miesto ir priemiesčio tinkluose) ir 
(greitiesiems traukiniams) pagerintos aerodinaminės formos (pvz., su skydais ar danga) 
pantografus. Šios priemonės veiksmingos visame tinkle. Galima būtų atlikti papildomus 
mokslinius tyrimus dėl modifikuotos konstrukcijos ratų – nors jie ir labai veiksmingi, bet dėl 
įvykusių nelaimingų atsitikimų naujos konstrukcijos ratus vengiama naudoti vietoj 
monoblokinių ratų. 
 
Infrastruktūros požiūriu ekonomiškai veiksmingiausi antifrikciniai tepalai, bėgių 
amortizatoriai ir ant plokščių kloti bėgiai. Tankiai gyvenamose vietovėse ir intensyvaus 
eismo geležinkelio ruožuose neišvengiamas ir triukšmo užtvarų ar uždangų naudojimas. 
Tačiau jei bus plačiai naudojamos transporto priemonėms taikomos priemonės, triukšmo 
užtvarų arba uždangų skaičių bus galima gerokai sumažinti.  
 
Be to, siekiant sumažinti triukšmą, reikia dažnai tikrinti ir prižiūrėti ratus bei bėgius. Ratų ir 
bėgių paviršiaus kokybė yra pagrindinis riedmenų triukšmą lemiantis veiksnys, ilgainiui šis 
paviršius natūraliai prastėja; o smarkiai pažeisti paviršiai (nelygūs ratai arba išbangavę 
bėgiai) yra pagrindinis triukšmo šaltinis. 
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Europos Parlamentas ir Europos Komisija stengiasi skatinti valstybes nares imtis daugiau 
veiksmų geležinkelių transporto keliamam triukšmui mažinti, pvz., sukuriant su triukšmo 
lygiu susietas bėgių kelio apmokestinimo sistemas. Tokios ekonominės paskatos (nuo 
triukšmingumo priklausantis bėgių kelio mokestis) gali padėti: 
 

 paskatinti riedmenims naudoti mažai triukšmingas technologijas; 
 skatinti naudoti maršrutus, kuriais vengiama pagrindinių triukšmo taškų; 
 skatinti triukšmą mažinančią darbo tvarką ir greitį didesnės rizikos vietovėse. 

 
Reglamentavimo požiūriu Japonijos geriausių eksploatacinių savybių programa“1 – siektinas 
ilgalaikio triukšmo mažinimo pavyzdys. Triukšmo TSS yra tinkamas vidutinės trukmės ir 
ilgalaikio triukšmo reguliavimo pagrindas. Šiuo metu triukšmo sklaidos standartai galioja tik 
naujoms arba modifikuotoms transporto priemonėms. Vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu TSS 
gali tapti privalomos visoms transporto priemonėms. Triukšmo TSS nustatyti triukšmo 
lygiai praėjus tam tikram laikui taip pat turėtų būti mažinami atsižvelgiant į technologijų 
plėtrą, panašiai kaip minėtoje Japonijos programoje. 
 
Iš esmės yra trys būdai, kaip nustatyti nuo triukšmo priklausantį bėgių kelio mokestį, į 
kiekvieną šį būdą galima įtraukti premijų ir nuobaudų derinį: 
 

1. Su traukiniais susijusį triukšmą galima išmatuoti kritiniuose taškuose tankiai 
gyvenamose vietose ir (arba) mažu atstumu nuo gyvenamųjų vietų ir tada 
paskirstyti jį keliantiems traukiniams. Tuomet triukšmo antkainis bėgių keliui 
priklausytų nuo vietos triukšmo lygio ir galiausiai nuo gyventojų patiriamo triukšmo. 

2. Vagonus galima klasifikuoti pagal keliamo triukšmo kategorijas ir tam tikrai triukšmo 
kategorijai pritaikyti triukšmo antkainį arba nustatyti premiją. Traukinio operatorius 
mokėtų mokestį arba gautų premiją iš infrastruktūros valdytojo, ir sąskaitą arba 
premiją perduotų vagono savininkui ar operatoriui. 

3. Traukinius galima klasifikuoti pagal vagonų, iš kurių jie sudaryti, tipus. Prekinių 
traukinių atveju traukinio triukšmo sklaidos kategorija kistų kiekvieną kartą 
kaupiamajame kelyne pakeitus traukinio sąstatą. 

 
Pirmasis būdas tiesiogiai atitiktų principą, kad moka teršėjas, bet būtų didelės duomenų 
perdavimo operacijų ir kontrolės išlaidos. Antrasis būdas yra paprasčiausias ir lengvai 
įgyvendinamas, bet jį taikant nebūtų atsižvelgiama į geležinkelio skleidžiamo triukšmo 
pobūdį. Norint gerokai sumažinti traukinių keliamą triukšmą, reikia didelės procentinės 
dalies mažesnį triukšmą skleidžiančių vagonų. Trečiajam būdui nebūtina sudėtinga 
mokėjimų sistema, bet būtina veiksni informacinė vagonų kontrolės sistema (kuri galiausiai 
turėtų būti tarptautinė). 
 
Apmokestinimo planus galima įtraukti į atitinkamus įstatymo galią turinčius reglamentus, 
kad būtų sukurtas aiškus geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimo ilgalaikių 
veiksmų pagrindas. Reguliavimui galima pasitelkti šias priemones: 
 

 stacionarių ir pravažiuojančių prekinių vagonų bei lokomotyvų keliamo triukšmo 
ribojimą; 

 
 eksploatacijos ir priežiūros taisykles; 
 

                                                 
1  Šia programa siekiama sumažinti energijos sąnaudas ir poveikį klimatui dinamiškai nustatant taršos tikslus 

pagal geriausią esamą patirtį („pirmaujančių bėgikų veikla“). 
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 triukšmo ribojimo technologijas naujiems riedmenims pagal Japonijos geriausių 
eksploatacinių savybių programą. Šia programa siekiama sumažinti energijos 
sąnaudas ir poveikį klimatui dinamiškai nustatant taršos tikslus pagal geriausią 
esamą patirtį („geriausių eksploatacinių savybių rezultatai“); 

 
 modernizavimo programas eksploatuojamoms transporto priemonėms (laipsnišką 

įsipareigojimų grafiką). 
 
Nuo triukšmo priklausantys naudojimosi bėgių keliu mokesčiai turėtų būti nustatyti siekiant 
skatinti transporto priemonių savininkus investuoti į triukšmo mažinimo priemones. 
Pirmajame etape dėmesys turėtų būti skiriamas prekiniams vagonams, vėliau ši schema 
galėtų apimti kitas transporto priemones arba reguliavimo būdus, taip pat būtų galima 
pagrindinį dėmesį skirti triukšmo ribojimams, neatsižvelgiant į priemones, kuriomis tų 
apribojimų pasiekiama. 
 
Svarbu ir tai, kad nuo triukšmo priklausantys naudojimosi bėgiais mokesčiai turėtų būti 
įvesti taip, kad neatsirastų kliūčių geležinkelio sektoriaus konkurencingumui. Turėtų būti 
kompensuotos investicijos ir didesnės eksploatavimo išlaidos. Nuo triukšmo priklausantys 
naudojimosi bėgiais mokesčiai turėtų būti suderinti valstybėse narėse ir jie turėtų būti 
taikomi kiekvienai nacionaliniame tinkle naudojamai transporto priemonei (įskaitant 
užsienio transporto priemones). Žinant, kad smarkiai sumažinti triukšmingumą įmanoma 
tik traukiniuose įrengus visą mažatriukšmę įrangą, nuo triukšmo priklausantys naudojimosi 
bėgiais mokesčiai turėtų būti palankūs traukiniams, kurie beveik visiškai aprūpinti tokiomis 
transporto priemonėmis. Siekiant išvengti žalos konkurencingumui, valstybės narės turėtų 
finansuoti didelę dalį TAC mažai triukšmingoms transporto priemonėms. Siekiant skatinti 
kuo anksčiau pereiti prie mažai triukšmingų transporto priemonių arba modifikuoti 
naudojamus prekinius vagonus, galima būtų svarstyti ir galimybę kelerius metus tiesiogiai 
finansuoti investicijas. 
 
Rekomendacijų santrauka 
 
Šiuo metu prekiniai vagonai rieda vis ilgesniais tarptautiniais maršrutais, todėl būtina visoje 
Europoje suderinti triukšmą reglamentuojančių teisės aktų politiką. Autoriai rekomenduoja 
pagrindinį dėmesį skirti šiems išvardytiems veiksmams: 
 

 modernizuoti esamą prekinių vagonų parką įrengiant mažai triukšmingas stabdymo 
sistemas – pirmiausia pakeičiant ketines stabdžių trinkeles mišriomis stabdžių 
trinkelėmis, nes tai svarbiausia ir veiksmingiausia su triukšmo šaltiniu susijusi 
triukšmo mažinimo priemonė; 

 
 sukurti finansavimo programas, iš kurių būtų finansuojamos modifikavimo išlaidos ir 

papildomos naujų triukšmo mažinimo technologijų eksploatacinės išlaidos, kad 
nesumažėtų geležinkelių sektoriaus konkurencingumas; didelę išlaidų dalį turėtų 
padengti valstybės narės, nes tylesni traukiniai sumažins poreikį (taigi ir išlaidas) 
rengti su infrastruktūra susijusias triukšmo mažinimo priemones; 

 
 sukurti bėgių kelio apmokestinimo sistemas, kuriose mokestis priklausytų nuo 

traukinio triukšmo kategorijos. Traukinio triukšmo kategorija turėtų būti nustatoma 
pagal vagoną, kurio skleidžiamo triukšmo lygis yra didžiausias; 

 
 veiksmai dėl nuo triukšmo priklausančių naudojimosi bėgiais mokesčių ar triukšmo 

ribojimo reglamentų turi būti susieti su tokiais pačiais veiksmais automobilių kelių 
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transporto sektoriuje, kad nesumažėtų geležinkelių sektoriaus konkurencingumas; 
 
 nustatyti privalomus Triukšmo TSS triukšmo lygius ([2011 m. triukšmo TSS]) ir 

dabartiniams riedmenims praėjus 10 arba 12 metų nuo finansavimo programų 
patvirtinimo ir triukšmo apribojimų naujiems riedmenims nustatymo; 

 
 laipsniškai pritaikyti Triukšmo TSS ribas vidutiniam ir ilgam laikotarpiui, kad būtų 

skatinamas naujų triukšmo mažinimo technologijų kūrimas; 
 
 kontroliuoti ir prižiūrėti triukšmo didėjimą dėl nusidėvėjimo, taip pat užtikrinti žemą 

triukšmo lygį ir ilgalaikio eksploatavimo laikotarpiais. 
 


