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1 ALLMÄN DEL 

 

1. Denna föreskrift tillämpas på delsystemet Drift och trafikledning i enlighet med 4 § i 

statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet 

(372/2011) i det bannät som definieras i 2 § 1 mom. 2 punkten i järnvägslagen 

(304/2011).  

 

2. Denna föreskrift tillämpas på de öppna punkterna i kommissionens förordning (EU) 

2015/995 (nedan OPE TSD) och de väsentliga krav avseende delsystemet Drift och tra-

fikledning som OPE TSD inte täcker. 

3. OPE TSD tillämpas enligt Trafiksäkerhetsverkets nationella genomförandeplan som är 

uppgjord enligt artikel 3 d i OPE TSD. Dessutom ska de verksamhetsmodeller som av-

ses i den upphävda föreskriften TRAFI/22100/03.04.02.00/2012 iakttas som sådana 

fram till den 31 maj 2016, om järnvägsoperatören eller banförvaltaren inte har gjort de 

ändringar i sitt säkerhetsstyrningssystem och sina övriga anvisningar för den egna 

verksamheten som är nödvändiga för verkställande av denna föreskrift. 

 

4. De lutningsvinklar på upp- och nedgångar vilka förutsätts i punkt 3.1 i denna föreskrift 

ska senast den 16 mars 2019 ställas till förfogande för järnvägsoperatören av banför-

valtaren. 

5. Fordonsenheter, med undantag för historisk materiel, ska förses med beteckningen för 

innehavaren av fordonsenheten. 

2 NATIONELLA KRAV PÅ TÅGTRAFIKEN 

 
2.1 Tågövervakning (ATP) 

 

Med ATP-system avses i denna föreskrift ett system för tågövervakning av klass A eller B i 

enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om delsystemet Trafikstyrning och signalering 

(TRAFI/26494/03.04.02.00/2014). 

 

Tågens gång ska övervakas med ett ATP-system, med undantag för nöddriftssituationer och 

trafikering med tåg som inte är utrustade med ATP-ombordutrustning. 

 

Den högsta tillåtna hastigheten för ett tåg är 80 km/h, om inte tågets gång övervakas med ett 

ATP-system. 

 

2.2 Övervakning av förarens funktionsförmåga 

 

Den högsta tillåtna hastigheten för ett tåg är 50 km/h, om förarens funktionsförmåga inte 

övervakas på grund av en nöddriftsituation. 

 

2.3 Synlighet av tågets frontända 

 
Kraven i denna punkt gäller tåg där synligheten av den första fordonsenheten i färdriktning 

inte uppfyller kraven i punkterna 4.2.7.1.1 och 4.2.7.1.2 i kommissionens förordning 

1302/2014/EU. 

 

Järnvägsoperatören ska med hjälp av buffertljus och strålkastare i tågets frontända säkerställa 

att tåget syns tydligt och kan identifieras som ett tåg som närmar sig.  
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Ljuset i tågets främre ända ska göra det lätt att upptäcka tåget, men de får inte blända föraren 

på ett mötande tåg. 

 

2.4 Synligheten av den bakre ändan av ett godståg 

 

I tågtrafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan medlemsstat i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet ska den bakre ändan av ett godståg förses med reflekterande 

skyltar i enlighet med punkt 4.2.2.1.3.2 i Del 1 av OPE TSD.  

 

2.5 Tågets helhet  

 

Tågföraren ska utan dröjsmål underrätta trafikstyrningen i det bannät som tåget trafikerar om 

oförutsedd tömning av broms- eller huvudtankledningen. Tågföraren ska försäkra sig om tå-

gets helhet innan trafikeringen fortsätter. 

 

3 NATIONELLA KRAV PÅ VÄXLINGSARBETET 

 

Med växlingsarbete avses arbete för att flytta fordonsenheter som utförs i järnvägssystemet 

och som stöder tillståndspliktig tågtrafik. 

 

3.1 Beskrivning av banavsnitt som trafikeras och beskrivning av väsentlig banutrustning 

som används på dem 

 

Banförvaltaren ska tillhandahålla järnvägsoperatören all relevant information om bannätet 

beträffande utförandet av växlingsarbete. Informationen ska täcka minst:  

- allmänna utmärkande drag för trafikeringen,  

- uppgifter om lutningar på upp- och nedgångar,  

- ingående uppgifter om spåren på det arbete där växlingsarbete utförs,  

- de högsta tillåtna hastigheterna på spåren,  

- nödvändiga uppgifter om trafikstyrnings- och signaleringssystemet.  

 

Järnvägsoperatören ska ge sin personal instruktioner om alla väsentliga förfaranden vid väx-

lingsarbetet så att växlingsarbetet ska kunna genomföras säkert. I förfarandena ska de uppgif-

ter som banförvaltaren lämnat beaktas. 

 

3.2 Utförandet av växlingsarbete 

 

Det är inte tillåtet att inleda växlingsarbete utan tillstånd av banförvaltaren. 

 

Banförvaltaren ska definiera och beskriva förfarandena för givande av tillstånd för växlingsar-

bete och hålla dem tillgängliga för järnvägsoperatörerna. Järnvägsoperatören ska informera sin 

personal som deltar i växlingsarbetet om alla omständigheter som anknyter till det tillstånd 

som ges.  

 

Vid växlingsarbete ansvarar enheterna självständigt för trafikeringen på ett område som de 

fått tillstånd till av banförvaltaren.  

 

Vid växlingsarbete ska föraren i alla situationer köra försiktigt, kontrollera hastigheten och 

observera siktsträckan i gångriktningen på så sätt att han kan stanna enheten före vilket hin-

der som helst. Den högsta tillåtna hastigheten vid växlingsarbete är 50 km/h.  
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Transport av passagerare genom växlingsarbete från en trafikplats till en annan trafikplats är 

förbjuden med undantag av situationer med begränsad drift i tågtrafiken och spår där tågtrafik 

inte är möjlig. 

 

Materielens luftbromsar ska vara i användning om växlingsarbetet gäller materiel som trans-

porterar passagerare eller djur. 

 
En järnvägsoperatör ska beskriva förfarandena för att säkerställa att materielen står stilla då 

materiel lämnas att stå på ett spår. 

 

3.3 Kommunikation vid växlingsarbete 

 

I kommunikationen mellan banförvaltarens trafikstyrning och järnvägsoperatören ska det 

arbetsspråk användas som banförvaltaren bestämt. Banförvaltaren ska uppgöra förfaranden 

för kommunikation mellan banförvaltarens trafikstyrning och järnvägsoperatören och hålla 

dem tillgängliga för järnvägsoperatören. 

 

En järnvägsoperatör ska ge sin personal som utför växlingsarbete anvisningar utifrån det 

kommunikationsförfarande som banförvaltaren gjort upp. Järnvägsoperatören ska också upp-

göra förfaranden för intern kommunikation mellan föraren och växlingsarbetsledaren på områ-

det för växlingsarbete.  

 

Med tanke på kommunikationen ska banförvaltarens trafikstyrning skapa en beteckning för 

växlingsarbetet som specificerar växlingsarbetet på så sätt att det inte blandas samman med 

andra växlingsarbeten. Järnvägsoperatörens personal som deltar i växlingsarbetet och alla 

trafikstyrningar som styr växlingsarbetet ska vara informerade om beteckningen.  

 

Kommunikation som anknyter till säkerhet ska vara formbunden, kort och tydlig, och den ska 

ha följande struktur:  

  

1) Identifiering  

2) Meddelande  

3) Upprepning av meddelandet  

4) Bekräftelse  

 

Det är endast tillåtet att avvika från kommunikationens struktur för att förebygga en hotande 

fara. 

 

4 NATIONELLA KRAV PÅ BANARBETET 

 

Med banarbete avses arbete som utförs i eller i närheten av bannätet och som kan påverka 

genomförandet av trafikeringen. 

 

4.1 Säkerställande av banarbete 

 

Banarbete kräver banförvaltarens tillstånd. Banarbetsområdets gränser och läge ska beskrivas 

vid ansökan om tillstånd. Banförvaltaren ska beskriva förfarandena för att söka tillstånd och 

ställa dem till förfogande för dem som ansvarar för banarbetet. 

 

Banförvaltaren ska beskriva det förfarande som banförvaltaren tillämpar för att försäkra sig 

om att det är tryggt att trafikera i närheten av banarbetsområdet. I förfarandet ska minst 

följande omständigheter beskrivas:  

- hur det banarbete och det område som är föremål för trafikering skyddas, 
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- hur trafikeringen tryggas på spåret bredvid banarbetet,  

- hur banarbetsområdet åter tas i trafik.  

 

4.2 Kommunikation vid banarbete 

 

I kommunikationen mellan banförvaltarens trafikstyrning och den som ansvarar för banarbetet 

ska det arbetsspråk användas som banförvaltaren bestämt. Banförvaltaren ska beskriva förfa-

randena för kommunikation mellan banförvaltarens trafikstyrning och den som ansvarar för 

banarbetet och hålla dem tillgängliga för den som ansvarar för banarbetet.  

 

Banförvaltarens trafikstyrning ska med tanke på kommunikationen skapa en beteckning för 

banarbetet, vilken specificerar banarbetet på så sätt att det inte blandas samman med andra 

banarbeten. Personal som deltar i banarbetet och alla trafikstyrningar som styr banarbetet ska 

vara informerade om beteckningen.  

 

Kommunikation som anknyter till säkerhet ska vara formbunden, kort och tydlig, och den ska 

ha följande struktur:  

 
1) Identifiering  

2) Meddelande  

3) Upprepning av meddelandet  

4) Bekräftelse  

 

Det är endast tillåtet att avvika från kommunikationens struktur för att förebygga en hotande 

fara. 
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