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POVZETEK 

V skladu s poročili držav članic, ki jih je leta 2010 zbrala Evropska agencija za okolje (EEA), 
je hrupu železniškega prometa nad ravnjo 55 dB(A) čez dan izpostavljenih približno 12, 
ponoči pa nad ravnjo 50 dB(A) približno 9 milijonov prebivalcev EU. V resnici so številke 
nedvomno večje, saj se evropska pobuda za kartiranje hrupa EEA osredotoča na 
aglomeracije z več kot 250.000 prebivalci in glavne železniške proge, po katerih vozi več 
kot 60.000 vlakov na leto. Največje težave s hrupom zaradi železniškega prometa imajo v 
srednji Evropi, kjer živi večina izpostavljenih državljanov in je obseg železniškega 
tovornega prometa največji (predvsem v Nemčiji, Italiji in Švici, zelo gost promet pa imajo 
tudi na Poljskem, v Avstriji, na Nizozemskem in v Franciji, skladno s kartami hrupa pa je 
veliko prebivalstva izpostavljenega hrupu v Belgiji in Luksemburgu). 
 
Hrup je moteč pojav, ki obremenjuje okolje in škodljivo vpliva na zdravje ljudi, ki so 
izpostavljeni visokim ravnem hrupa iz okolja, ki so nad 70 dB(A) – ali celo nižjim. Razprava 
o hrupu železniškega prometa je postala zelo pomembna v več evropskih državah, saj se 
železniški promet povečuje in ima pomembnejšo vlogo pri načrtovanju okolju prijaznega 
prevoza. Za izvajanje trajnostnih ciljev iz bele knjige Evropske komisije o prometu iz 
leta 2011 in svežnja ukrepov za okolju prijaznejši promet je treba vpliv železniškega 
prometa na okolje (v zvezi z ogljikom, energijo, hrupom itd.) zmanjšati na minimum, da se 
ohrani položaj železnice kot okolju prijaznega načina prevoza in s tem spodbuja prehod na 
železniški prevoz, da bi se na splošno zmanjšal vpliv prometa na okolje. 
 
Da bi lahko analizirali položaj glede hrupa v Evropi, države članice v skladu z veljavno 
zakonodajo ES predložijo karte hrupa in akcijske načrte. V akcijskih načrtih so opisani 
ukrepi, sprejeti za zmanjšanje okoljskega hrupa za opredeljene izpostavljene prebivalce. 
Vendar so pravni pogoji v Evropi zelo različni, saj v državah članicah veljajo različne 
omejitve ali mejne vrednosti za emisije hrupa v okolju in se te omejitve običajno 
preskušajo samo ob gradnji nove infrastrukture ali ob večjih prenovah. 
 
Na splošno obstajajo trije različni viri hrupa železniškega prometa: 
 

 hrup motorjev, 
 kotalni hrup, 
 aerodinamični hrup. 

 
Hrup v železniškem prometu večinoma povzročajo tovorni vlaki in vlaki s starejšimi vagoni 
ali motorji, zlasti velik problem pa ta hrup pomeni ponoči. Kotalni hrup je na splošno večji 
pri slabo vzdrževanih železniških vozilih in vlakih, ki vozijo po slabo vzdrževani 
infrastrukturi. Aerodinamični hrup je zlasti pomemben pri progah za visoke hitrosti, na 
katerih se večinoma izvajajo ukrepi za omejevanje hrupa, kot so protihrupne pregrade; 
protihrupne pregrade zmanjšujejo vpliv kotalnega hrupa, vendar so običajno prenizke, da 
bi lahko vplivale na hrup, ki ima izvor pri odjemniku toka. Hrup motorjev je 
najpomembnejši pri nižjih hitrostih do približno 30 km/h, kotalni hrup pri hitrostih nad 30 
km/h, aerodinamični hrup pa pri hitrostih nad 200 km/h. Najpomembnejši vir hrupa je 
kotalni hrup, ki je značilen za vse vrste vlakov. 
 
Pri ukrepih za zmanjšanje obremenitve zaradi hrupa železniškega prometa razlikujemo med 
pasivnimi ukrepi na kraju motnje in aktivnimi ukrepi pri viru hrupa. Najpomembnejše 
pasivne metode, ki se uporabljajo za zmanjšanje vpliva hrupa železniškega prometa na 
okolje, so protihrupni zidovi in izolirna okna, na katere se večinoma osredotočajo akcijski 
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načrti in naložbe držav članic. Vendar so te metode učinkovite samo lokalno, za zaščito 
večjih delov železniškega omrežja pa so potrebne velike naložbe. 
 
Po drugi strani ukrepi pri viru hrupa, če se uvedejo v velikem obsegu, zmanjšujejo hrup po 
celotnem železniškem sistemu. Problem hrupnih železniških tovornih vagonov je na primer 
mogoče zmanjšati z zamenjavo litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi zavornjaki. Ta 
problem trenutno preučuje železniška industrija in bi ga bilo treba rešiti pri približno 
370.000 starih tovornih vagonih. Ukrepi za zmanjšanje hrupa pri viru so tudi blažilniki na 
kolesih, aerodinamična oblika odjemnikov toka in zvočna izolacija vlečne opreme (npr. 
motorjev lokomotiv). Skladno z veljavnim tehničnim standardom za interoperabilnost (TSI 
Noise) morajo imeti tirna vozila, uvedena od leta 2000 (vključno z motorji in potniškimi 
vagoni ali potniškimi pogonskimi vagoni), v primerjavi z opremo iz šestdesetih in 
sedemdesetih let za približno 10 dB(A) nižje emisije hrupa. 
 
Avtorji menijo, da bi bilo idealno, če bi se hrup zmanjševalo pri viru, saj ti ukrepi vplivajo 
na celotno omrežje. Na območjih, na katerih infrastruktura tirov povzroča višje ravni hrupa 
(npr. strukturni hrup, ki se širi iz viaduktov, ali cviljenje na ovinkih z ozkimi polmeri) ali na 
območjih, na katerih je lokalno okolje posebno občutljivo za hrup (npr. območja naravnih 
lepot ali urbana okolja z naselji zelo blizu železniške proge) so morda potrebni dodatni 
ukrepi za blaženje hrupa ob tirih. Taki ukrepi so modifikatorji trenja, blažilniki hrupa na 
tirih, plavajoči (ali izolirani) tiri na ploščah in seveda različno visoki protihrupni nasipi in 
pregrade. Vozila in tire je treba vzdrževati, da se odpravi nepotrebne vire hrupa, npr. 
valovitost. 
 
Najbolj stroškovno učinkovit ukrep za zmanjšanje hrupa vozil je naknadno opremljanje 
obstoječih železniških tovornih vagonov s kompozitnimi zavornjaki tipa K ali (če so 
dovoljeni) zavornjaki tipa LL . Dodatni ukrepi pri vozilih so blažilniki na kolesih, 
modifikatorji trenja, pritrjeni na vozila (najbolj učinkoviti v mestnih ali predmestnih 
omrežjih), in (za vlake za visoke hitrosti) aerodinamično optimizirani odjemniki toka (npr. s 
ščiti ali premazi). Ti ukrepi učinkujejo na celotno omrežje. Lahko bi se opravile dodatne 
raziskave o spremenjenih konstrukcijah koles, saj so zelo učinkovite, vendar zaradi 
izkušenj z nesrečami ni pripravljenosti za uporabo novih konstrukcij koles, ki bi nadomestile 
mono bloke. 
 
Kar zadeva infrastrukturo, so stroškovno učinkoviti ukrepi za zmanjšanje hrupa 
modifikatorji trenja, blažilniki hrupa na tirih in tiri na ploščah. V gosto poseljenih okoljih in 
na zelo prometnih železniških progah se ni mogoče izogniti uporabi protihrupnih pregrad ali 
zaščit. Vendar je mogoče število protihrupnih pregrad ali zaščit znatno zmanjšati, če se 
široko uvedejo ukrepi v zvezi z vozili.  
 
Poleg tega je treba za zmanjšanje hrupa pogosto nadzorovati in vzdrževati kolesa in tire. 
Kakovost površine koles in tirov je ključni dejavnik, ki določa kotalni hrup, in se po naravi 
sčasoma poslabša; močno poškodovane površine (neokrogla kolesa ali valoviti tiri) so velik 
vir hrupa. 
 
Evropski parlament in Evropska komisija poskušata spodbuditi države članice k 
okrepljenemu ukrepanju za zmanjšanje hrupa železniškega prometa, npr. z uvedbo shem 
za določanje cen tras glede na hrup. Take ekonomske spodbude (zaračunavanje tras glede 
na emisije hrupa) lahko pripomorejo k: 
 

 spodbujanju uporabe nizkohrupne tehnologije pri tirnih vozilih; 
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 spodbujanju uporabe prog, ki niso speljane skozi kraje, ki so močno obremenjeni s 
hrupom; 

 spodbujanju operativnih postopkov in hitrosti, ki zmanjšujejo hrup, na občutljivih 
območjih.  

 
Pri zakonodaji je primer za dolgoročno zmanjšanje hrupa japonska shema „top-runner”1. 
Tehnični standard za hrup TSI Noise je ustrezna podlaga za srednjeročno in dolgoročno 
zakonsko ureditev hrupa. Trenutno standardi za emisije hrupa veljajo samo za nova ali 
spremenjena vozila. Na srednji in dolgi rok lahko TSI postane obvezen za vsa vozila. Ravni 
hrupa, določene s TSI Noise, je prav tako treba občasno znižati v skladu s tehničnim 
razvojem in podobno primeru Japonske. 
 
Načeloma obstajajo trije pristopi za določanje cen tras glede na hrup in vsak je lahko 
sestavljen iz mešanice spodbud in kazni: 
 

1. Emisije hrupa vlakov se lahko merijo na kritičnih točkah na gosto poseljenih 
območjih in/ali na krajših razdaljah do naselij in nato pripišejo vlakom, ki povzročajo 
hrup. Pribitek k ceni trase zaradi hrupa bi bil nato odvisen od ravni lokalnega hrupa 
in nazadnje od izpostavljenosti prebivalcev v naseljih hrupu. 

2. Vagone je mogoče razvrstiti v kategorije glede na hrup, ki ga povzročajo, in za njih 
zaračunati pribitek zaradi hrupa ali dati spodbudo na podlagi kategorije hrupa. 
Železniški prevoznik bi plačal pribitek ali dobil spodbudo od upravljavca 
infrastrukture, račun pa bi posredoval ali spodbudo izplačal lastniku ali upravljavcu 
vagona. 

3. Vlake je mogoče razvrstiti na podlagi tipov železniških vagonov, iz katerih so 
sestavljeni. Pri tovornih vlakih bi bila kategorija emisij vlaka lahko drugačna ob 
vsaki spremembi sestave vlaka na ranžirnih postajah. 

 
Prvi pristop bi bila neposredna ustreznica načela onesnaževalec plača, vendar bi bili 
transakcijski stroški njegovega izvajanja in nadzora visoki. Drugi pristop bi bil najbolj 
preprost in izvedljiv, vendar ne upošteva narave hrupa železniškega prometa; da bi lahko 
precej zmanjšali emisije, povezane z vlaki, bi potrebovali visok odstotek vagonov z 
zmanjšanim hrupom. Tretji pristop ne predpostavlja naprednega plačilnega sistema, vendar 
je zanj potreben delujoč (nazadnje mednaroden) informacijski sistem za nadzor vagonov. 
 
Sheme zaračunavanja pristojbin se lahko vključijo v ustrezne zakonodajne predpise, da se 
določi jasen okvir za dolgoročne dejavnosti za zmanjšanje hrupa železniškega prometa. 
Možni so naslednji regulativni instrumenti: 
 

 omejitve za hrup tovornih vagonov in lokomotiv pri mirovanju in pri vožnji mimo; 
 
 pravila za delovanje in vzdrževanje; 
 
 tehnologija, ki omejuje hrup novih tirnih vozil, v skladu z japonsko shemo „top-

runner“. Namen te sheme je zmanjšati porabo energije in vpliv na podnebje z 
dinamičnim določanjem ciljev glede emisij na podlagi trenutne najboljše prakse 
(„top runners’ performance“); 

 
 programi naknadnega opremljanja za vozila, ki se trenutno uporabljajo (postopno 

uvajanje obveznosti). 

                                                 
1  Namen te sheme je zmanjšati porabo energije in vpliv na podnebje z dinamičnim določanjem ciljev glede 

emisij na podlagi trenutne najboljše prakse („top runners’ performance“). 

 5 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika  
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

Treba je uvesti pristojbine za dostop do tirov, katerih višina bo odvisna od hrupa (NDTAC), 
da se lastnike vozil spodbudi k vlaganju v ukrepe za zmanjšanje hrupa. V prvi fazi naj se 
uvedejo za tovorne vagone, vendar se lahko v shemo pozneje vključijo druga vozila ali 
ukrepi ali pa se da poudarek omejitvam hrupa ne glede na ukrep za doseganje omejitve. 
 
Pomembno je, da se NDTAC uvedejo tako, da ne zmanjšajo konkurenčnosti železniškega 
sektorja. Vlaganja in višji operativni stroški morajo biti pokriti. NDTAC morajo biti usklajene 
v državah članicah, veljati pa morajo za vsa vozila v nacionalnem omrežju (tudi tuja). Da bi 
upoštevali dejstvo, da se precejšnje zmanjšanje hrupa lahko doseže samo, če so vlaki v 
celoti opremljeni z nizkohrupno opremo, morajo biti NDTAC ugodnejše za vlake, ki so 
skoraj v celoti opremljeni s temi vozili. Da bi preprečili izgubo konkurenčnosti, naj 
precejšen del nižjih pristojbin za dostop do tirov za nizkohrupna vozila financirajo države 
članice. Treba je razmišljati tudi o nekajletnem neposrednem financiranju naložb, da se 
spodbudi hiter prehod na nizkohrupna vozila ali naknadno opremljanje obstoječih tovornih 
vagonov. 
 
Povzetek priporočil 
 
Ker železniški tovorni vagoni pogosto vozijo na daljših mednarodnih razdaljah, je v Evropi 
bistveno uskladiti zakonodajo glede hrupa. Zato avtorji priporočajo osredotočenje na 
naslednje ukrepe: 
 

 naknadno opremljanje obstoječe flote tovornih vagonov z nizkohrupnimi zavornimi 
sistemi, zlasti z zamenjavo litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi, kot 
najpomembnejši in najučinkovitejši prvi korak pri ukrepih za zmanjšanje hrupa pri 
viru; 

 

 vzpostavitev shem financiranja za kritje stroškov naknadnega opremljanja in 
dodatnih operativnih stroškov novih tehnologij za zmanjšanje hrupa, da se prepreči 
zmanjšanje konkurenčnosti železniškega sektorja; precejšen del stroškov naj nosijo 
države članice, saj bodo tišji vlaki zmanjšali potrebo po ukrepih za blaženje hrupa na 
infrastrukturi in zato njihove stroške; 

 

 uvedbo sistemov za zaračunavanje vožnje po železniških progah, v skladu s katerimi 
so pristojbine za vlake odvisne od kategorije hrupa vlaka; razvrstitev vlaka glede na 
hrup se opravi na podlagi vagona z najvišjo ravnjo emisije hrupa; 

 

 dejavnosti v zvezi z NDTAC ali določitvijo omejitev hrupa naj bodo odvisne od 
enakih ukrepov tudi v cestnem prometu, da se prepreči izguba konkurenčnosti 
železniškega sektorja; 

 

 s standardom TSI Noise (TSI Noise 2011) naj se omejitve hrupa 10 ali 12 let po 
uvedbi shem financiranja in omejitev hrupa za nova tirna vozila določijo kot obvezne 
tudi za obstoječa tirna vozila; 

 

 prilagajanje omejitev, določenih s TSI Noise, v postopnem procesu za srednjeročno 
in dolgoročno prihodnost, da se spodbudi razvoj novih tehnologij za zmanjšanje 
hrupa; 

 

 nadzor in vzdrževanje razvoja hrupa zaradi obrabe, da se nizke ravni hrupa 
zagotovijo tudi ob dolgotrajni uporabi. 


