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1 ALLMÄNT 

 

1. Denna föreskrift tillämpas på det nya delsystemet infrastruktur som tas i bruk i Finland 

samt på det befintliga delsystemet infrastruktur som ska förnyas eller förbättras efter 

att denna föreskrift trätt i kraft. 

2. Kapitel 3 i denna föreskrift tillämpas på de öppna punkter som nämns i den tekniska 

specifikationen för driftskompatibilitet för delsystemet infrastruktur (2014/1299/EU) 

samt i de specialfall som gäller Finland.  

3. På långt framskridna projekt som avses i 2 § 32 i järnvägslagen tillämpas de bestäm-

melser som varit i kraft innan denna föreskrift trädde i kraft. 

4. Kapitel 4.1 i denna föreskrift tillämpas inte på plankorsningar där trafik på plankors-

ningens spår är förhindrad eller där den högsta hastigheten för spåret/spåren är 20 

km/h, inte heller för plankorsningar i anslutning till banarbete. Föreskriften tillämpas 

inte heller på plankorsningar på områden där obehöriga inte får röra sig och där vistelse 

är förbjuden utan tillstånd av områdets innehavare, förutsatt att området i fråga är av-

spärrat med stängsel eller andra fysiska hinder och att begränsningarna i rätten att röra 

sig och vistas där är tydligt angivna. 

5. I fråga om denna föreskrift ska den bedömning av överensstämmelse som tillståndet 

för ibruktagande kräver göras enligt 65 § i järnvägslagen (304/2011). 

 

 

 

2 DEFINITIONER 

 

a) Med TSD för infrastruktur avses kommissionens förordning om tekniska 

specifikationer för driftskompatibilitet med avseende delsystemet infrastruktur 

i Europeiska unionens järnvägssystem (2014/1299/EU) 

b) Rälsöverkant är den högsta nivå som mäts upp på rälsens profil 

c) Låsbar bom eller port en konstruktion som i plankorsningar förhindrar pas-

sage över spåret/spåren längs en väg eller en trafikled. 

d) Bomanläggning är en varningsanläggning, som i plankorsningar med 

halvbommar, hela bommar eller parbommar varnar för rullande enheter på 

spåret.  

e) Spår består av sliprar, räls, fästdetaljer för räls och rälsskarvar, växlar och 

spårkonstruktioner. 

f) Högsta hastighet för spåret är den högsta tillåtna hastigheten för spåret på 

den granskade sträckan. 

g) Plankorsning avser en korsning mellan landsväg, gata, privat väg eller led 

för lätt trafik och snöskoterled och järnväg i samma plan. 

 

h) Väg är i denna föreskrift en allmän benämning för landsväg, gata, privat väg 

eller led för lätt trafik eller snöskoterled. 

i) Varningsanläggning är ett system som i en plankorsning varnar för rullande 

enheter på spåret 
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3 ÖPPNA PUNKTER OCH SPECIALFALL I DEN TEKNISKA SPECIFIKATIONEN FÖR DRIFTS-

KOMPATIBILITET 

 

 

3.1 Öppna punkter 

 

Tillägg E  motsvarande hastighet P2, P3a ja P4a 

 

Trafikkod 

Vagnar i passa-
gerartåg (vilket 
innefattar person-

vagnar, resgods-
vagnar och 

biltransportvag-
nar) och lätta 
godsvagnar(2) (3) 

Lok och 
drivenheter (2) (4) 

Elektriska eller diesel-
drivna motorvagns-
tåg, drivenheter och 

motorvagnar med en 
vagnkorg(2) (3) 

P2 
 

C2-200 D2-200 A-250 

P3a 

  A-200 

P4a 
  A-200 

 

 

Övriga öppna punkter 

 

Övriga öppna punkter som gäller TSD infrastruktur saknar betydelse i Finland. 

 

3.2 Specialfall 

 

Specialfall som gäller TSD infrastruktur förutsätter inte nationella bestämmelser. 

 

 

4 NATIONELLA FÖRESKRIFTER 

 

4.1 Plankorsningar 

 

Plankorsningar som inte överensstämmer med denna föreskrift ska byggas om i enlighet med 

föreskriften innan utgången av år 2030, vara utrustad med en varningsanläggning eller tas ur 

bruk. 

 

Bannätsförvaltarna bör ha uppdaterad information om de plankorsningar jämte varningsan-

läggningar som finns inom deras bannät. I uppgifterna ska finnas minst namnet på plankors-

ningen, koordinaterna för plankorsningens läge, trafikplatsintervallet där plankorsningen finns, 

uppgifter om varningsanläggningen och högsta hastighet vid plankorsningen. Informationen 

ska vara tillgänglig för Olycksutredningscentralen, Polisen, räddningsmyndigheten och Trafik-

säkerhetsverket. 
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Om en plankorsning ska byggas på ett område med ett nytt delsystem infrastruktur eller med 

ett system som ska förnyas eller förbättras, ska en uppskattning göras av de risker plankors-

ningen medför. En bedömning av plankorsningens risker måste göras även då ett vägprojekt 

av motiverade skäl kan antas påverka plankorsningen. 

 

I en plankorsning får inte byggas nya växlar eller spårspärrar, stoppanordningar eller andra 

motsvarande konstruktioner. 

 

I en plankorsning får längden i vägens riktning vara högst 60 meter mätt från ytterkanterna av 

de yttersta rälhuvudena på de yttersta spåren, i mitten av vägen. 

 

Den spetsiga vinkeln mellan spåret och vägen ska i en plankorsning vara minst 70 grader i 

enlighet med bilaga 1. Om detta inte med rimliga ansträngningar går att förverkliga vid förny-

andet eller förbättringen av en plankorsning, ska det i riskbedömningen fästas speciell upp-

märksamhet vid saken och övervägas på vilket sätt säkerheten ska förbättras. 

 

Plankorsningen vara utrustad med en bomanläggning, om den högsta hastigheten för spåret i 

plankorsningen överstiger 100 km/h och årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) överstiger 2 000 for-

don. 

 

En plankorsning längs en serviceväg ska vara försedd med låsbar bom eller port. 

 

Om inte passage över spåret i en plankorsning är förhindrad med låsbar bom eller port får den 

högsta hastigheten längs ett spår med plankorsning inte överstiga 140 km/h. Den låsbara 

bommen/porten ska stå under trafikledningscentralens övervakning och vara kopplad så att 

tågvägen inte kan säkras om bommen/porten inte är låst och under trafikledningscentralens 

övervakning. 

 

På plankorsningar med spårräls eller motsvarande konstruktion får den högsta hastigheten för 

spåret inte överstiga 35 km/h. 

 

En plankorsning ska konstrueras så att ett fordon inte behöver stanna på själva plankorsning-

en som på ett säkert sätt ska kunna korsas av fordonet med beaktande av fordonets körlinjer 

och sikt längs banan. 

 

Vägen som leder till plankorsningen ska i längdriktningen ha en sådan lutning att den inte 

utgör ett problem för banans konstruktion och att den som närmar sig banan kan stanna sitt 

fordon framför banan och att den som stannat framför banan likaså kan sätta sig i rörelse. 

 

Om plankorsningen är konstruerad så att den inte kan korsas med en viss typ av fordon, 

måste plankorsningen förses med ett vägtrafikmärke som förbjuder överfart med denna typ av 

fordon. 

 

Banans rälsförhöjning får i en plankorsning vara högst 100 mm. 

 

Vägens lutning mellan spåren får avvika från lutningen för plankorsningens platta med högst 

0,2 procentenheter. 

 

På plankorsningar ska det utanför rälens löpyta finnas en ränna för hjulets fläns vars djup ska 

vara minst 38 mm. Denna ränna ska vara minst 45 mm bred  och högst 90 mm. I spårräler 

eller motsvarande fasta konstruktioner ska rännans bredd vara minst 41 mm. Rännan får fyllas 

med sådant flexibelt material som kan undanträngas av flänsen i ett hjul med en axelvikt på 3 

ton hos den rullande materielen på spåret. 
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Plankorsningens platta ska nå minst 450 mm utanför utsidan av spåret räknat från ytterkanten 

av rälhuvudet enligt beskrivningen i bilaga 1. 

 

Plankorsningens platta ska nå minst 0,5 m utanför vägens bredd enligt beskrivningen i bilaga 

1.  

 

Plankorsningens plattkonstruktion ska dimensioneras så att den reversibla försänkningen un-

der belastning är högst 20 mm. 

 

Rörelse i horisontell riktning på plankorsningens platta ska förhindras. 

 

Plankorsningens platta ska följa rälsförhöjningen. 

 

I plankorsningar med undantag för plankorsning som blivit godkänd för överfart snöskoter (se 
bilaga 1); 

a. får maximiavståndet mellan en platta som är belägen utanför spåret och en räl vara 

högst 20 mm; 

b. ska en plankorsnings platta som är belägen utanför spåret som högst ligga i nivå med 

rälsöverkanten och som lägst på en höjd om maximalt 15 mm nedanför rälsöverkanten 

på ett avstånd om minst 100 mm från ytterkanten av närmaste rälhuvud (med beak-

tande av rälsförhöjningen). 

c. ska den övriga delen av en plankorsnings platta med läge utanför spåret än den del 

som avses i föregående punkt ha en nivå som lägst överensstämmer med närmaste räl 

och som högst överstiger denna nivå med 25 mm, (med beaktande av rälsförhöjning-

en). 

 

I en plankorsning som blivit godkänd för överfart med snöskoter, 

a. ska den del av plankorsningens platta som ligger utanför spåret befinna sig på 

minst 100 mm avstånd från rälhuvudet och som högst i höjd med den närmaste 

rälens högsta nivå. 

b. Mellan rälerna och på ett avstånd på 100 mm och därefter utanför spåret ska 

plattan, med beaktande av rälsförhöjningen, vara belägen på en höjd mellan 20 

mm och 50 mm ovanför rälsöverkanten. 

 

 

4.2 Järnvägstrafikplatser  

 

Bannätsförvaltaren ska föra register över de järnvägstrafikplatser som är belägna på det för-

valtade området (trafikplatser, linjeväxlar eller hållplatser). Det ska även finnas ett spår-

schema för varje järnvägstrafikplats. 

  

Följande uppgifter ska anges i spårschemat: 

 a. trafikplatsens område 

 b. placering av trafikplatsdel, linjeväxel och hållplats 

 c. områden som omfattas av trafikledning av första klass 

 d. områden som omfattas av trafikledning av andra klass 

 e. huvud- och sidospår 

 f. gräns för statens bannät 

 g. bankilometer 

 h. spårets nummer 

 i. spårets elektrifiering 
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 j. beteckningar för växlar 

 k. beteckningar för signaler 

 l. beteckning för spårspärr 

 m. beteckning för stoppanordning 

 n. den högsta hastigheten för spåret 
 

Namnet på järnvägstrafikplatsen och trafikplatsens del ska ha minst två bokstäver. Om nam-

net kommer att innehålla fler än tre bokstäver, ska det finnas en förkortning som består av 

minst två och högst fyra bokstäver. Den första bokstaven i förkortningen ska vara densamma 

som den första bokstaven i namnet, och de övriga bokstäverna i förkortningen ska förekomma 

i namnet. Namnen och förkortningarna ska vara identifierbara så att det inte i Finland kan 

finnas två järnvägstrafikplatser eller delar av järnvägstrafikplatser med samma namn, eller två 

likadana förkortningar. 

 

 

4.3 Spårets längd, rangervall och portar 

 

 

Bild 1  Begrepp som anger spårets längd 

 

 

 

 

 

 
 
 
Raidepituus = Spårlängd,  
Raiteen pituus (vaihteen poikkeava raide) = Spårets längd (avvikande spår vid växel),  
Käyttöpituus = Brukslängd,  
Opastinvara = Signalavstånd,  
Hyötypituus = Nyttolängd,  
Pysähtymisvara = Stoppavstånd 
 
 
Stoppavståndet ska vara minst 30 m, då brukslängden för spåret är högst 800 m, och minst 40 m, 
då brukslängden för spåret överstiger 800 m. 
 
Om spårets lutning på en sträcka på över 200 m före den tavla som anger att tågvägen upphör är 
mindre än -2,5 ‰, ska stoppavståndet förlängas med minst 10 m. 
 
I rangervallen ska bromssystemet i vagnarna fungera så att vagnens kollisionshastighet med en 
annan vagn är högst 1,5 m per sekund. 
 

Hyötypituus

Pysähtymisvara

Opastinvara

Käyttöpituus

Raiteen pituus (vaihteen poikkeava raide)

Raidepituus
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Portar eller motsvarande konstruktioner som finns mellan två spår eller utanför spåren får under 
inga förhållanden sträcka sig till spårets fria rum.  
 
Staket mellan två spår får förses endast med låsbara portar, om den högsta hastigheten längs 
åtminstone ett av spåren överstiger 140 km/h. Bannätsförvaltaren ska ha förfaranden för säker 

användning av låsbara portar. 

 

 

 

 

Tuomas Routa 

överdirektör 

 

 

 

Une Tyynilä 

specialsakkunnig 
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Bilaga 1  
 

 
 

kiskon selän korkeus =rälsöverkant,  

enint. = högst 

väh=  minst 

kansi = platta  

 
tie = väg   

väh.= minst  

astetta = grader 


