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pakāpeniskai pārejai uz klusu ritošo sastāvu ir dzelzceļa trokšņa mazināšanas 
stratēģijas būtība. 
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KOPSAVILKUMS 

Atbilstīgi dalībvalstu ziņojumiem, kurus 2010. gadā apkopojusi Eiropas Vides aģentūra 
(EVA), dzelzceļa radītais troksnis ietekmē aptuveni 12 miljonus ES iedzīvotāju dienas 
stundās, trokšņa iedarbībai pārsniedzot 55 dB(A), un aptuveni 9 miljonus nakts stundās, 
trokšņa iedarbībai pārsniedzot 50 dB(A). Patiesie skaitļi, bez šaubām, faktiski ir lielāki, jo 
aģentūras EVA Eiropas trokšņa kartēšanas iniciatīva pievēršas aglomerācijām ar iedzīvotāju 
skaitu virs 250 000 cilvēku un galvenajām dzelzceļa līnijām ar vairāk nekā 60 000 vilcienu. 
Dzelzceļa trokšņa problēma viskrasāk jūtama Centrālajā Eiropā, kur dzīvo lielākā daļa 
ietekmēto cilvēku un kur dzelzceļa kravas pārvadājumu apjoms ir vislielākais (galvenokārt 
Vācijā, Itālijā un Šveicē, bet satiksmes blīvums ir liels arī Polijā, Austrijā, Nīderlandē un 
Francijā, un trokšņa kartēšana parāda, ka ievērojama iedzīvotāju daļa izjūt ietekmi Beļģijā 
un Luksemburgā). 
 
Troksnis ir traucējoša parādība, kas piesārņo vidi un nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību, ja 
uz viņiem iedarbojas skaļš apkārtējais troksnis līmenī, kas pārsniedz 70 dB(A) — vai pat 
mazāk. Diskusija par dzelzceļa troksni dažās dalībvalstīs ir kļuvusi ļoti svarīga, jo dzelzceļa 
transports palielinās un iegūst arvien svarīgāku nozīmi ekoloģiskā transportēšanā. Īstenojot 
EK 2011. gada Baltajā grāmatā par transportu un dokumentu kopumā par videi nekaitīgu 
transportu formulētos ilgtspējības mērķus, dzelzceļa darbības ietekme uz vidi (ogleklis, 
enerģija, troksnis utt.) jāsamazina līdz minimālam līmenim, lai saglabātu dzelzceļa kā videi 
nekaitīga transporta veida vietu — un tādējādi veicinātu modālu pāreju uz dzelzceļu, 
samazinot transporta kopējo ietekmi uz vidi. 
 
Lai atbilstīgi pašreiz spēkā esošiem EK tiesību aktiem analizētu trokšņa situāciju Eiropā, 
dalībvalstīm jānodrošina trokšņa kartes un rīcības plāni saistībā ar troksni. Trokšņa 
samazināšanas rīcības plānos aprakstīti pasākumi, kas veikti, lai klusinātu vides troksni, 
kura ietekme uz iedzīvotājiem ir konstatēta. Tomēr juridiskie nosacījumi visā Eiropā 
ievērojami atšķiras, jo dalībvalstīs vides trokšņu emisijām ir dažādi ierobežojumi vai 
robežlielumi, un parasti šie ierobežojumi tiek pārbaudīti tikai tad, kad būvē jaunas 
infrastruktūras vai veic nozīmīgas pārbūves. 
 
Kopumā ir konstatēti trīs dažādi dzelzceļa trokšņa avoti: 
 

 dzinēja troksnis, 
 rites troksnis, 
 aerodinamiskais troksnis. 

 
Dzelzceļa radītais troksnis lielā mērā ir kravas vilcienu un tādu vilcienu izraisīta problēma, 
kuru sastāvā ir vecāka izlaiduma vagoni un dzinēji, un tā ir īpaši nopietna problēma naktī. 
Rites troksnis visumā ir lielāks tehniski slikti koptiem dzelzceļa transportlīdzekļiem, kā arī 
vilcieniem, kuru pārvadājumi notiek slikti koptā infrastruktūrā. Aerodinamiskais troksnis ir 
īpaši būtisks ātrgaitas dzelzceļa līnijās, vairumā gadījumu tiek īstenoti troksni ierobežojoši 
pasākumi, piemēram, iekārtotas trokšņu barjeras; trokšņu barjeras samazina rites trokšņa 
ietekmi, bet parasti ir pārāk zemas, lai ietekmētu troksni, kas rodas pantogrāfā. Dzinēja 
troksnis visjūtamākais ir mazākā ātrumā, aptuveni līdz 30 km/h, un aerodinamiskais 
troksnis ir pārsvarā virs 200 km/h. Vissvarīgākais trokšņa avots ir rites troksnis, kas 
ietekmē visus vilcienu veidus. 
 
Lai samazinātu dzelzceļa radīto trokšņa piesārņojumu, tiek veikti gan pasīvi pasākumi 
traucējuma vietā, gan aktīvi pasākumi trokšņa rašanās vietā. Vissvarīgākās pasīvās 
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metodes, ko lieto dzelzceļa trokšņa ietekmes uz vidi mazināšanai, ir prettrokšņa 
aizsargsienas un logu izolācija, un lielākajā daļā dalībvalstu rīcības plānos un ieguldījumos 
uzmanība galvenokārt tiek pievērsta šīm metodēm. Taču to iedarbība ir tikai vietēja, un ir 
vajadzīgi milzīgi ieguldījumi, lai aizsargātu lielākas dzelzceļa tīkla daļas. 
 
Turpretī uz trokšņa avotu vērsti pasākumi pazemina troksni visā dzelzceļa sistēmā, ja tos 
plaši ievieš. Piemēram, trokšņainu dzelzceļa kravas vagonu problēmu var samazināt, 
aizstājot čuguna bremžu klučus ar kompozītmateriālu bremžu klučiem. Dzelzceļa rūpniecībā 
tas pašlaik tiek pētīts, un tas ietekmētu aptuveni 370 000 vecu kravas vagonu. Arī riteņu 
amortizatori, aerodinamisks pantogrāfu dizains un vilces iekārtas (piemēram, lokomotīves 
dzinēju) prettrokšņa izolācija ir pasākumi trokšņa samazināšanai tā rašanās vietā. Atbilstīgi 
pašreiz spēkā esošajam Savstarpējās izmantojamības tehniskajam standartam („trokšņa 
SITS") ritošajam sastāvam, kas ir ieviests kopš 2000. gada (tostarp dzinēji un pasažieru 
vagoni vai pasažieru motorvagoni), trokšņa emisijām ir jābūt aptuveni par 10 dB(A) 
zemākām, salīdzinot ar 20. gadsimta 60. un 70. gadu iekārtām. 
 
Pēc autoru domām ideālā variantā troksnis jāmazina tā rašanās vietā, jo tādu pasākumu 
ietekme skar visu tīklu. Ja sliežu infrastruktūra rada palielinātus trokšņa līmeņus 
(piemēram, struktūras izstarotu troksni viaduktos un virāžu troksni maza rādiusa ceļa 
pagriezienos) vai ja vietējā vide ir īpaši jutīga pret troksni (piemēram, gleznainas dabas 
teritorijas vai pilsētvide ar dzīvesvietām, kas atrodas ļoti tuvu dzelzceļa līnijai), sliežu ceļu 
trokšņa vājināšanai var būt nepieciešami papildu pasākumi. Šādos pasākumos ietilpst 
berzes modifikatori, sliežu amortizatori, t. s. „peldošo” (vai izolētu) paneļu sliežu ceļi un, 
protams, dažāda augstuma trokšņa vaļņi un barjeras. Visiem transportlīdzekļiem un 
sliedēm vajadzīga tehniska apkope, lai likvidētu nevajadzīgus trokšņa avotus, piemēram, 
rievas. 
 
Esošo dzelzceļa kravas vagonu modernizēšana ar bremžu klučiem no kompozītmateriāla K 
vai LL (ja ir apstiprinājums) ir izmaksu ziņā visefektīvākais pasākums saistībā ar 
transportlīdzekļiem. Papildu pasākumi saistībā ar transportlīdzekļiem ir riteņu amortizatori, 
berzes modifikatoru aprīkojums transportlīdzekļos (vislielākā efektivitāte pilsētu un 
piepilsētu sliežu tīklos) un — ātrgaitas vilcieniem — aerodinamiski uzlaboti pantogrāfi 
(piemēram, ar pārklājumu vai oderējumu). Šādi pasākumi ir efektīvi visā tīklā. Varētu veikt 
papildu pētījumu par modificētām riteņu konstrukcijām, jo tās ir ļoti efektīvas, bet 
negadījumu pieredze mazina vēlēšanos lietot jaunas riteņu konstrukcijas, aizstājot 
monobloka tipus. 
 
Izmaksu ziņā efektīvi pasākumi infrastruktūras trokšņa mazināšanai ir berzes modifikatori, 
sliežu amortizatori un paneļu sliežu ceļi. Blīvi apdzīvotās vietās un dzelzceļa atzaros ar 
intensīvu transporta kustību nevar izvairīties no trokšņa barjeru vai klājumu lietošanas. 
Tomēr, ja plaši ir ieviesti ar transportlīdzekļiem saistītie pasākumi, trokšņa barjeru vai 
klājumu skaits var ievērojami sarukt.  
 
Turklāt riteņiem un sliedēm ir vajadzīga bieža uzraudzība un apkope, lai mazinātu troksni. 
Riteņu un sliežu virsmas kvalitāte ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka rites 
troksni un dabiski pasliktinās laika gaitā; nopietni virsmas bojājumi (no apaļiem riteņiem 
vai rievotām sliedēm) ir svarīgs trokšņa avots. 
 
Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija cenšas rosināt dalībvalstis darīt vairāk, lai 
samazinātu dzelzceļa troksni, piemēram, ieviešot no trokšņa atkarīgas sliežu ceļu 
izcenojumu shēmas. Šādi ekonomiski stimuli (cenu par sliežu ceļu lietošanu diferencēšana 
atbilstīgi trokšņa emisijām) var palīdzēt: 
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 stimulēt zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju izmantošanu ritošajam sastāvam; 
 sekmēt tādu maršrutu lietošanu, kuros izvairās no troksnim kritiskām vietām; 
 sekmēt tādu rīcību un ātrumus, kas mazina trokšņa līmeni jutīgās teritorijās. 

 
Attiecībā uz regulējumu Japānas izcilības shēma1 ir piemērs, kā nonākt līdz ilglaicīgai 
trokšņa samazināšanai. Trokšņa SITS ir piemērots pamats trokšņa regulēšanai vidējā un 
ilgā termiņā. Pašlaik trokšņa emisiju standarti ir spēkā tikai jaunajiem vai modificētajiem 
transportlīdzekļiem. Vidēja un ilga laikposma skatījumā SITS var kļūt par obligātu visiem 
transportlīdzekļiem. Trokšņa līmeņi, kas noteikti ar trokšņa SITS, arī ir regulāri jāpazemina 
atbilstīgi tehnikas attīstībai līdzīgi Japānas piemēram. 
 
Principā ir trīs pieejas sliežu ceļu izcenojumam atkarībā no trokšņa līmeņa, un katru no tām 
var veidot kā atlaižu un soda komponentu savienojumu. 
 

1. Ar vilcienu saistītās trokšņa emisijas var izmērīt kritiskos punktos blīvi apdzīvotās 
teritorijās un/vai mazos attālumos no apdzīvotām zonām un pēc tam piemērot 
attiecībā uz vilcieniem, kuri rada troksni. Trokšņa uzcenojums maksā par sliežu ceļu 
atšķirtos pēc vietējā trokšņa līmeņa un tādējādi pēc trokšņa iedarbības, kam 
pakļauti vietējie iedzīvotāji. 

2. Vagonus var klasificēt pēc trokšņa kategorijām un noteikt maksu ar uzcenojumu par 
troksni vai piešķirt atlaidi atbilstīgi trokšņa kategorijai. Vilciena operators maksātu 
noteikto maksu infrastruktūras pārvaldniekam vai saņemtu no viņa atlaidi un 
izrakstītu rēķinu, vai piešķirtu atlaidi vagonu īpašniekam vai operatoram. 

3. Vilcienus var klasificēt pēc vagonu tipiem, kas tajos ietilpst. Kravas vilcienu 
gadījumā vilciena emisiju kategorija var atšķirties, ja vilciena sastāvs šķirotavās tiek 
mainīts. 

 
Pirmā pieeja tieši atbilstu principam „piesārņotājs maksā”, bet tā rada lielas izmaksas 
saistībā ar īstenošanas un kontroles pasākumiem. Otrā pieeja ir visvienkāršākā un 
visvieglāk īstenojamā, bet tajā netiek ņemta vērā dzelzceļa trokšņa būtība; ir jābūt lielam 
klusinātu vagonu īpatsvaram, lai panāktu būtisku vilciena radīto emisiju samazinājumu. 
Trešā pieeja neprasa sarežģītu maksājumu sistēmu, bet tai vajadzīgas funkcionējošas 
(eventuāli — starptautiskas) informācijas sistēmas vagonu kontrolei. 
 
Maksājumu shēmas var iekļaut pienācīgos tiesiskos normatīvos, lai izveidotu skaidru shēmu 
ilgtermiņa darbībai dzelzceļa trokšņa samazināšanai. Ir iespējami šādi regulējuma 
instrumenti: 
 

 stacionārā un pārejošā trokšņa ierobežojumi kravas vagoniem un lokomotīvēm; 
 
 ekspluatācijas un tehniskās apkopes noteikumi; 
 
 troksni ierobežojošas tehnoloģijas jaunam ritošajam sastāvam atbilstīgi Japānas 

izcilības shēmai; šīs shēmas nolūks ir samazināt enerģijas patēriņu un ietekmi uz 
klimatu, dinamiski nosakot emisiju mērķus, pamatojoties uz pašreizējo paraugpraksi 
(„izcilības rezultātu”); 

 
 modernizēšanas programmas pašlaik ekspluatējamiem transportlīdzekļiem (darbību 

izpildes grafiks). 

                                                 
1  Šīs shēmas nolūks ir samazināt enerģijas patēriņu un ietekmi uz klimatu, dinamiski nosakot emisiju mērķus, 

pamatojoties uz pašreizējo paraugpraksi („izcilības rezultātu”). 
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Ir jāievieš no trokšņa atkarīgas maksas par piekļuvi sliežu ceļiem (NDTAC), lai mudinātu 
transportlīdzekļu īpašniekus veikt ieguldījumus trokšņa samazināšanas pasākumos. 
Sākuma posmā galvenā vērība jāpievērš dzelzceļa kravas vagoniem, bet vēlāk shēmā var 
ietvert citus transportlīdzekļus vai pasākumus vai arī pievērsties trokšņa ierobežojumiem 
neatkarīgi no pasākuma veida. 
 
Svarīgi, ka NDTAC jāīsteno tā, lai dzelzceļa nozarei nerastos nekādi konkurētspējas 
apgrūtinājumi. Ir jāsedz ieguldījuma un augstākas ekspluatācijas izmaksas. NDTAC 
dalībvalstī jāsaskaņo un tajā jāietver katrs transportlīdzeklis, kas darbojas valsts tīklā 
(ietverot arī ārvalstu transportlīdzekļus). Lai ņemtu vērā, ka nozīmīgi trokšņa samazinājumi 
tiek panākti tikai tad, ja vilcieni pilnīgi ir aprīkoti ar klusām ierīcēm, NDTAC jādod 
priekšroka vilcieniem, kuri ir gandrīz pilnīgi aprīkoti ar šādiem transportlīdzekļiem. Lai 
izvairītos no konkurētspējas zaudējumiem, cenšoties panākt zemākas vidējās izmaksas 
klusiem transportlīdzekļiem, ievērojama finansējuma daļa jāuzņemas dalībvalstīm. Lai 
motivētu agrīnu pāreju uz klusiem transportlīdzekļiem vai esošo kravas vagonu 
modernizēšanu, ir jāapsver arī tiešu ieguldījumu finansēšana vairākiem gadiem. 
 
Ieteikumu kopsavilkums 
 
Tā kā dzelzceļa kravas vagoni parasti šķērso lielus starptautiskus attālumus, ir būtiski 
saskaņot likumdošanas politiku attiecībā uz troksni visā Eiropā. Tāpēc autori iesaka 
pievērsties šādiem pasākumiem: 
 

 pašreizējā kravas vagonu sastāva modernizēšanai, aprīkojot ar zema trokšņa 
bremžu sistēmām, jo īpaši aizstājot čuguna bremžu klučus ar kompozītmateriālu 
bremžu klučiem kā pirmo vissvarīgāko un efektīvāko trokšņa mazināšanas 
pasākumu saistībā ar tā izraisītāju; 

 

 finansēšanas shēmu izveidei, lai segtu modernizēšanas un jauno trokšņa 
klusināšanas tehnoloģiju ekspluatācijas papildu izmaksas, lai izvairītos no dzelzceļa 
nozares konkurētspējas mazināšanās; būtiska izmaksu daļa jāsedz dalībvalstīm, jo 
klusāki vilcieni samazinās vajadzību pēc infrastruktūras trokšņa mazināšanas 
pasākumiem un tādējādi arī šo pasākumu izmaksas; 

 

 sliežu ceļa maksas sistēmu ieviešanai, kurās vilcienu maksa tiks diferencēta atbilstīgi 
vilciena trokšņa kategorijai; nosakot trokšņa klasifikāciju vilcienam, jāvadās pēc 
vagona ar visaugstāko trokšņa emisijas līmeni; 

 

 darbībām attiecībā uz NDTAC vai trokšņa ierobežojumu regulējumam saistībā ar 
tādu pašu procesu auto transportā, lai izvairītos no konkurētspējas zaudēšanu 
dzelzceļa nozarē; 

 

 trokšņa SITS robežlielumu (2011. gada trokšņa SITS) noteikšanai par obligātu 
prasību pašreizējam ritošajam sastāvam 10 vai 12 gadus pēc finansēšanas shēmu 
ieviešanas un trokšņa robežlielumu noteikšanas jauniem ritošajiem sastāviem; 

 

 trokšņa SITS robežlielumu pielāgošanai procesa stadijām turpmākajā vidējā un ilgā 
laikposmā, lai sekmētu jaunu trokšņa mazināšanas tehnoloģiju attīstību; 

 

 nodiluma radīta trokšņa uzraudzībai un tehniskai apkopei, lai nodrošinātu zemus 
trokšņa līmeņus ilgstošā ekspluatācijas gaitā. 


