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1. ALLMÄNT 

 

1. Denna föreskrift tillämpas i järnvägslagens (304/2011) 1 § omfattning på: 

a. ny infrastruktur; 

b. nytt rullande materiel (lokomotiv och passagerarvagnar); 

c. nya delsystem för drift och trafikstyrning, samt 

d. nya telematiska delsystem som berör persontrafik,  

samt även på existerande 

e. infrastruktur; 

f. rullande materiel (lokomotiv och passagerarvagnar); 

g. delsystem för drift och trafikstyrning, 

h. telematiska delsystemet som berör persontrafik  

som förnyas eller förbättras efter att denna föreskrift har trätt i kraft. 

Denna föreskrift tillämpas på underhållsåtgärder inom det delsystem som avses i den 

ovan nämnda punkten 1 (e) och (f). 

2. Kapitel 3 i denna föreskrift tillämpas på de öppna punkter som nämns i PRM TSD och i 

specialfall som gäller Finland. 

3. Denna föreskrift tillämpas, med undantag för nämnda underhållsåtgärder, inte på ett 

infrastruktursystem för vilket bygglov har beviljats eller entreprenadavtal undertecknats 

eller en anbudstävlan befinner sig i slutfasen vid den tidpunkt då föreskriften träder i 

kraft. På ett sådant projekt tillämpas bestämmelser som har varit i kraft innan denna 

föreskrift träder i kraft. 

4. Denna föreskrift tillämpas inte på delsystem för sådan ny rullande materiel på vars 

ibruktagning punkt 7.1.1.2 och 7.1.3.1 LOC & PAS TSD tillämpas. På ett sådant projekt 

tillämpas bestämmelser som har varit i kraft innan denna föreskrift träder i kraft. 

5. Föreskriften tillämpas inte på rullande materiel som används i direkt järnvägstrafik mel-

lan Finland och Ryssland, rullande materiel som tagits i bruk i passagerartrafik i ett 

tredje land.  
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2. DEFINITIONER 

 

a) Med LOC & PAS TSD avses kommissionens förordning om tekniska specifikationer för 

driftskompatibilitet (EU) nr 1302/2014 för lokomotiv och rullande materiel för person-

trafik. 

b) Med PRM TSD avses Kommissionens förordning om tekniska specifikationer för drifts-

kompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för 

personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet (EU) nr 

1300/2014. 

c) Med Övergång i plan avses såväl en plankorsning i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift 

för järnvägarnas delsystem infrastruktur (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) som en för 

passagerare avsedd plattformpassage som korsar ett spår och längs vilken passagerar-

na kan förflytta sig från andra platser på stationen till plattformen eller från en platt-

form till en annan. 
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3. ÖPPNA PUNKTER I TSD SAMT SÄRSKILDA FALL 

 

 

3.1. Öppna punkter 

 

4.2.1.15 Passagerarnas övergång i plan till plattformarna  

 

Då som enda lösning för en hinderfri passage för alla passagerare på en station som är moder-

niserad eller ombyggnad används övergång i plan, ska den för passagen ansvarige bannätsför-

valtaren förse övergången i plan med en sådan varningsanordning som även kan uppfattas av 

syn- och hörselskadade samt av personer med nedsatt rörlighet. Varningsanordningen kan 

vara en ljus- och ljudsignal-anordning eller en bomanläggning. 

 

Om varningsanordningen är ur funktion, ska den för passagen ansvarige bannätsförvaltaren ha 

ett alternativt förfarande för att varna syn- och hörselskadade för tåg som närmar sig.  Ban-

nätsförvaltaren som ansvarar för att arrangera passagen ska ha en anvisning tillhanda över 

användningen av arrangemanget innan en övergång i plan tas i bruk. 

 

Tillägg B Tillfällig prioriteringsordning för modernisering/ombyggnad av stationer 

 

Enligt den nationella regel som avses i alternativ B i PRM TSD ska bannäts- eller stationsförval-

taren och järnvägsföretaget komma överens om en ansvarsfördelning för transporter, förplik-

telser och kundinformation. Parterna ska även avtala om hur anvisningarna för transportverk-

samheten ska distribueras till den personal som berörs av saken. 

  

 

3.2. Specialfall 

 

Specialfall som gäller TSD infrastruktur förutsätter inte nationella bestämmelser. 
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4. NATIONELLA FÖRESKRIFTER 

 

4.1 Övergångar i plan på järnvägsstationer 

 

På en ny järnvägsstation får inga övergångar i plan byggas som en hinderfri passage. 

 

 

4.2 Dimensionering av farligt område på perrong 

 

I fråga om bredden av det farliga området på plattformen ska det mått följas som bestäms av 

den högsta tillåtna hastigheten på spåret. Minimimåtten på bredden av det farliga området på 

bannätet i Finland: 

 

Hastighet 

[km/h] 

under 60 61119 120200 över 200 

farliga området 

[m] 

0,5 1,0 1,5 2,0 
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