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1  TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH KONTROLLFÖRFARANDE 

Ett delsystem för trafikstyrning och signalering som används i Finland måste uppfylla kraven i 

denna föreskrift på de bannät som avses i 4 § 28 punkten i spårtrafiklagen (1302/2018). 

 

Innan ett delsystem kan beviljas tillstånd för ibruktagande granskar Transport- och kommuni-

kationsverket att delsystemet överensstämmer med kraven genom en FI-kontroll som avses i 

50 § i spårtrafiklagen (1302/2018). 

 

Delsystemet kan användas i begränsad utsträckning om det har beviljats användningstillstånd 

för byggtiden. 

 

Om det i tekniska specifikationer för driftskompatibilitet fastställs krav för delsystemet som 

helt eller delvis ska kontrolleras genom ett EG-kontrollförfarande enligt 49 § i spårtrafiklagen 

(1302/2018), måste även dessa krav vara uppfyllda innan delsystemet kan beviljas tillstånd 

för ibruktagande. 

 

En förutsättning för beviljande av tillstånd för ibruktagande, oberoende av hur delsystemet 

kontrolleras, är dessutom att en säkerhetsbedömningsrapport enligt artikel 15 och bilaga III i 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 402/2013 om den gemensamma säkerhets-

metoden för riskvärdering och riskbedöming och om upphävande av förordning (EG) nr 

352/2009 har lämnats till Transport- och kommunikationsverket eller riskhantering enligt aktö-

rens säkerhetsstyrningssystem som åtminstone uppfyller följande krav: 

 

 riskanalysen gäller åtminstone hela det delsystem för vilket tillstånd för ibruktagande 

söks, 

 

 centrala risker som hänför sig till delsystemets utformning, konstruktion, testning, 

ibruktagande och hantering av säkerheten efter att delsystemet tagits i bruk har beskri-

vits och hanterats i riskanalysen, samt 

 

 betydande och ännu allvarligare risker som identifierats i riskanalysen har hanterats en-

ligt det förfarande som krävs så att järnvägssystemets säkerhet inte äventyras. 

 

Transport- och kommunikationsverket kan utföra auditeringar och kontroller och förrätta syner 

för att bedöma förutsättningarna för att bevilja tillstånd för ibruktagande. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0402-20150803&qid=1562157131233&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0402-20150803&qid=1562157131233&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0402-20150803&qid=1562157131233&from=FI
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2 TÅGSKYDDSSYSTEM 

Det tågskyddssystem som används på bannätet ska vara ATP/RHK/VR eller ERTMS/ETCS. 

 

Tågskyddssystemet ATP/RHK/VR ska genomföras enligt Finlands nationellt erkända funktion-

ella specifikation (FRS, Functional Requirements Specification), Trafikverkets beslut ATP-

VR/RHK STM-N FRS & GRS & RAMS FTA Jnr 544/068/2011. 

 

Tågskyddssystemet ERTMS/ETCS ska genomföras enligt de krav som anges i de tekniska spe-

cifikationerna för driftskompatibilitet och systemets överensstämmelse med kraven ska bedö-

mas genom ett FI-kontrollförfarande och ett EG-kontrollförfarande. 

 

Tågskyddssystemets fordonsbaserade och markbaserade utrustning ska vara kompatibel sinse-

mellan och dataöverföringen ska genomföras så att om det inträffat ett fel eller någon annan 

störning i systemet, ges en enhet aldrig en högre tillåten hastighet än den avsedda. 

 

Markbaserad utrustning i anslutning till tågskyddssystemet ska genomföras och placeras så att 

den främjar en smidig och störningsfri trafikering på linjen. 

 

Teknisk installation av tågskyddssystem i järnvägsmateriel ska genomföras så att tågskydds-

systemet som är i bruk kan styra järnvägsmaterielen att stanna i alla situationer oavsett even-

tuella fel och störningar i lokets styrsystem. 

 

Tågskyddssystemets säkerhetsfunktioner ska uppfylla SIL3-säkerhetskravet. 

 

Nya lok, motorvagnar, arbetsmaskiner och manövervagnar som ska tas i bruk och vars högsta 

konstruktiva hastighet överstiger 50 km/h ska förses med utrustning som gör det möjligt att 

använda ett tågskyddssystem. I enlighet med 41 § i spårtrafiklagen (1302/2018) kan Trans-

port- och kommunikationsverket av grundad anledning bedöma undantag från ovan nämnda 

krav i enskilda fall. 

  

https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/paatos_2011_atp-vr_rhk_stm-n_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/paatos_2011_atp-vr_rhk_stm-n_web.pdf
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3 SPECIFIK ANPASSNINGSENHET 

Den specifika anpassningsenheten (STM) ska genomföras enligt Finlands nationellt erkända 

funktionella specifikation (FRS, Functional Requirements Specification).  

Den specifika anpassningsenhetens överensstämmelse med kraven ska bedömas genom ett 

FI-kontrollförfarande.  

Den specifika anpassningsenheten ska vara kompatibel med fordonsbaserade utrustning och 

de tågskyddssystem som används med hjälp av den specifika anpassningsenheten. 

Teknisk installation av en specifik anpassningsenhet i järnvägsmateriel ska genomföras så att 

den specifika anpassningsenheten som är i bruk kan styra järnvägsmaterielen att stanna i alla 

situationer oavsett eventuella fel och störningar i lokets styrsystem. 

Den specifika anpassningsenhetens säkerhetsdel ska uppfylla SIL3-säkerhetskravet. 

 

4 KOMMUNIKATIONSSYSTEM 

På statens bannät ska kommunikationssystemet VIRVE användas för talkommunikation inom 

tågtrafiken. 

Kommunikationssystemet VIRVE ska uppfylla de nationella krav som anges i bilaga 1 till denna 

föreskrift.  
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5 TEKNISKT SÄKERSTÄLLANDE AV JÄRNVÄGSMATERIELS RÖRELSE 

Ett säkerhetssystem som tekniskt säkerställer färdvägen för järnvägsmateriel eller det område 

som reserverats för järnvägsmaterielens rörelser ska uppfylla de krav som anges i denna sekt-

ion. 

 

Om man med systemet styr signalinrättningar avsedda att styra järnvägsmateriels rörelse, ska 

styrningen av signalinrättningen och dess funktionalitet genomföras enligt de krav som anges i 

punkt 6 i denna föreskrift. 

 

Systemet ska ha en funktionell beskrivning i vilken det fastställs på vilka villkor det tekniska 

säkerställandet av färdvägen eller området har genomförts och hur man tekniskt ser till att 

villkoren uppfylls.  

 

Systemet ska genomföras så att risker som gäller järnvägsmaterielens kollisioner och urspår-

ningar samt risker i anslutning till att annan järnvägsmateriel är i rörelse är under kontroll.  

 

Systemet ska automatiskt kunna identifiera och detektera de fel och störningar som uppstår i 

det samt kontrollerat övergå till ett säkert läge innan fara uppstår. 

 

Dataöverföring i anslutning till systemet ska ske på ett tillförlitligt sätt som beaktar informat-

ionssäkerheten. I systemets utformning och installation ska man beakta belastning som orsa-

kas av obehörig användning, skadegörelse och banunderhåll.  

 

Det ska finnas beredskap inför störningar i eltillförseln i form av en anslutning genom vilken 

det är möjligt att mata in extern driftsenergi i systemet på ett säkert och kontrollerat sätt. Sy-

stemet ska även utrustas med ett reservsystem för eltillförsel med hjälp av vilket det är möj-

ligt att använda systemet i begränsad utsträckning och övergå till ett säkert läge i händelse av 

störningar i den huvudsakliga eltillförseln. 

 

I utformningen och genomförandet av systemet ska man beakta krav på elsäkerhet och jord-

ning. Systemet ska ha en gällande bruksanvisning, underhållsanvisning samt nödvändiga rit-

ningar och beskrivningar av vilka det framgår hur systemet är kopplat, fungerar och är anslu-

tet till andra system. 

 

Om systemet sparar uppgifter om drift, användning och detekterade fel, ska uppgifterna spa-

ras på ett sådant sätt att de kan hämtas ur systemet för en säkerhetsutredning. 
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6 SIGNALSYSTEM 

Bannätsförvaltaren ska göra upp en teknisk specifikation över signalsystemet innan det tas i 

bruk och underhålla specifikationen genom att uppdatera den vid behov. Den tekniska specifi-

kationen ska innehålla beskrivningar av: 

 de signalinrättningar och signaler som används och deras funktionella betydelse, 

 signalernas tekniska villkor och krav, 

 tillsyn och kontroll av signalfel och signalstörningar,  

 placering av signalinrättningar och säkerställande av synligheten samt 

 begränsningar och andra villkor gällande användningen av signalsystemet. 

 

Signalinrättningar ska genomföras och monteras så att de otvetydigt kan observeras och iden-

tifieras som en del av ett visst signalsystem. 

 

Signalen från signalinrättningen ska kunna observeras i alla förhållanden och från alla nödvän-

diga håll, och onödigt bländande ska ha förhindrats. 

 

En signalinrättning som tagits ur bruk ska märkas eller övertäckas på ett sådant sätt att det 

inte ger upphov till oklarheter eller risk för misstag. 

 

Styrningen av signalinrättningen ska genomföras på ett sådant sätt att det är tekniskt säkrat 

att signalen från signalinrättningen kan visas. Om signalinrättningen inte kan visa den signal 

som behövs, ska inrättningen styras att visa en mer begränsande signal eller en signal som 

förbjuder trafik. 

 

Styrningen av signalinrättningen ska genomföras så att inrättningen automatiskt styrs att visa 

en signal som förbjuder trafik, om ett fel eller en störning som påverkar säkerheten konstate-

ras vid följande signalinrättningar på linjen. 

 

Den tekniska och funktionella betydelsen av de färger som används i signalinrättningarnas sig-

naler ska följa kraven som anges i bilaga 2 till denna föreskrift. 

 

Om signalsystemets signalinrättningar tillfälligt inte kan användas på bannätet eller om det 

uppstår ett annat signaleringsbehov, kan man på bannätet använda de signaleringssätt som 

beskrivs i bilaga 3 till denna föreskrift. Utöver de signaleringssätt som beskrivs i bilaga 3 till 

denna föreskrift kan man på bannätet vid behov införa diverse andra signaleringssätt. På ban-

nätet får man dock inte använda motsvarande eller förvillande lika signaleringssätt i en annan 

betydelse än den som anges i denna föreskrift. Annat signaleringssätt jämställs med signaler 

som ges med ljussignaler eller tågskyddssystemet. 

  



 Föreskrift 
7 (20) 

 
             TRAFICOM/251470/03.04.02.00/2019 

  
 

 

7 SYSTEM SOM ÖVERVAKAR JÄRNVÄGSMATERIELS FÄRD 
 

Bestämmelserna i denna punkt gäller endast sådana system vars information används för att 

säkerställa att järnvägsmateriel inte kolliderar, spårar ur eller körs in i en annan farlig situat-

ion. 

 

Ett tekniskt detekterings- och tågskyddssystem för rullande järnvägsmateriel på bannätet ska 

genomföras så att: 

 

 den övervakade delen automatiskt anges som reserverad eller spärrad för körning, om 

driftsenergin till utrustningen som övervakar spårets friläge bryts eller om det uppstår 

ett fel i utrustningen, 

 

 övervakningen av spårets friläge fortsätter utan avbrott från en övervakad del till en 

annan inom det övervakade området utan att det finns ett glapp som inte övervakas, 

 

 systemet kan känna igen om spårsträckor inte reserveras och frigörs i förväntad ord-

ning, 

 

 systemet fungerar tillförlitligt och felfritt även om den elektrifierade banans returström 

inom gränsvärdena som järnvägsmaterielen ger upphov till går längs spåret, 

 

 utrustning som placerats i närheten av spåret är tillräckligt skyddad från belastning som 

orsakas av järnvägsmateriel, spårunderhåll och väderförhållanden, 

 

 kontrollerad drift av systemet och elsäkerheten inte äventyras även om systemet skulle 

råka ut för atmosfärisk överspänning eller felaktig ström som orsakas av ett fel på den 

elektrifierade banan,  

 

 datatrafik som påverkar systemets säkerhet har genomförts på ett sätt som beaktar in-

formationssäkerheten, 

 

 tekniska och funktionella risker i samband med styrkommandon som förbigår systemets 

säkerhetsfunktioner är under kontroll. 
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8 SIGNALTAVLOR LÄNGS SPÅRET 

Bannätsförvaltaren ska använda de signaltavlor som beskrivs i denna föreskrift i samma bety-

delse på sitt bannät. Utöver de tavlor som beskrivs i denna föreskrift kan bannätsförvaltaren 

vid behov införa olika slags signaltavlor längs spåret. På bannätet får dock inte motsvarande 

eller förvillande lika tavlor användas i en annan betydelse än den som anges i denna föreskrift. 

Bannätsförvaltaren ska publicera en teknisk beskrivning av de tavlor och betydelsen av dessa 

tavlor som den använder på sitt bannät.  

 

En signaltavla ska placeras så att man inte kan ta miste på vilken punkt tavlan syftar på. Vid 

behov ska det spår eller verkningsområde som tavlan syftar på eller annan preciserande in-

formation i anslutning till tavlan anges med en tilläggsskylt som monteras i anslutning till tav-

lan. 

 

Följande bestämmelser i denna punkt gäller inte spår där trafiken i regel består av musei- eller 

upplevelsetrafik. 

 

 

8.1 Hastighetstavla 

 

 

 
Bild 1 Exempel på hastighetstavla. 

 

Maxhastigheten för ett spår i bannätet anges med en tavla enligt bild 1. 

 

Hastigheten ska anges på tavlan som ett jämnt tiotal och talets sista nolla lämnas bort. Till ex-

empel betyder siffran 3 en hastighet på 30 km/h. 

 

Om hastigheten enbart meddelas med hjälp av tågskyddsutrustningen, används bokstavskom-

binationen ”JKV” istället för en siffra. Om tågskyddsutrustningen inte är i bruk, ska man an-

vända högst den hastighet som bannätsförvaltaren har fastställt. 

 

 

8.2 Förtavla till hastighetstavla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Exempel på förtavla till hastighetstavla 
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Vid behov kan en förtavla till hastighetstavla enligt bild 2 placeras vid ett spår i bannätet före 

den egentliga hastighetstavlan så att man på ett säkert sätt kan ställa om till den nya hastig-

heten.  

 

Förtavlan till hastighetstavla ska använda samma siffra och signaleringssätt som den hastig-

hetstavla som den syftar på. På förtavlan används enbart siffror. 

 

 

 

8.3 Tavla son anger körförbud 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild 3 Exempel på tavla som anger körförbud 

 

En punkt på ett spår i bannätet som järnvägsmateriel inte får passera märks ut 

med en tavla enligt bild 3. Tavlan placeras mitt på det spår den avser mellan rälsarna. 

 

 

8.4 Tavla som viss järnvägsmateriel inte får passera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 Exempel på tavla som viss järnvägsmateriel inte får passera 

 

En punkt på ett spår i bannätet som viss järnvägsmateriel inte får passera märks ut med en 

tavla enligt bild 4. I anslutning till tavlan ska det finnas en tilläggsskylt som anger järnvägsma-

teriel som förbudet gäller. 

 

 

8.5 Tavla som inte får passeras med strömavtageran uppfälld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 Exempel på tavla som inte får passeras med strömavtagaren uppfälld 
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En punkt på ett elektrifierat spår i bannätet som eldriven materiel inte får passera med ström-

avtagaren uppfälld märks ut med en tavla enligt bild 5. 

 

8.6 Förtavla som anger att strömavtagaren ska fällas ner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 Exempel på förtavla som anger att strömavtagaren ska fällas ner 

 

Före en tavla enligt bild 5 kan man vid behov placera en förtavla enligt bild 6 

som anger att strömavtagaren ska fällas ner, så att detta kan 

utföras på ett säkert sätt och vid rätt tidpunkt. 

 

I anslutning till tavlan kan man vid behov fästa en tilläggsskylt som anger avståndet till tavlan 

enligt bild 5. 

 

 

8.7 Tavla efter vilken det är tillåtet att fälla upp strömavtagaren 

 
 

Bild 7 Exempel på tavla efter vilken det är tillåtet att fälla upp strömavtagaren 

 

En punkt på ett elektrifierat spår i bannätet efter vilken det är tillåtet och säkert att fälla upp 

strömavtagaren märks ut med en tavla enligt bild 7. 

 

 

8.8 Tavla som anger att kontaktledningen upphör 

 
 

Bild 8 Exempel på tavla som anger att kontaktledningen upphör 

 

En punkt på ett elektrifierat spår i bannätet efter vilken spåret endast är tillgängligt för icke-

eldriven materiel märks ut med en tavla enligt bild 8. 
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8.9 Förtavla som anger att en skyddssektion börjar 

 

 
 

Bild 9 Exempel på förtavla som anger att en skyddssektion börjar 

 

En skyddssektion av ett elektrifierat spår i bannätet kan vid behov märkas ut  

med en förtavla enligt bild 9. Förtavlan ska monteras före en tavla enligt bild 10 så att åtgär-

der som krävs i järnvägsmaterielen på grund av att skyddssektionen börjar kan vidtas på ett 

säkert sätt och vid rätt tidpunkt. 

 

 

8.10 Tavla som anger att en skyddsektion börjar 

 

 
 

Bild 10 Exempel på tavla som anger att en skyddssektion börjar 

 

Början av en skyddssektion av ett elektrifierat spår i bannätet märks ut med en tavla enligt 

bild 10. Tavlan ska placeras så att åtgärder som krävs i järnvägsmaterielen på grund av att 

skyddssektionen börjar kan vidtas på ett säkert sätt och vid rätt tidpunkt senast vid tavlan. 

 

 

8.11 Tavla som anger att en skyddsektion upphör 

 

 
 

Bild 11 Exempel på tavla som anger att en skyddssektion upphör 

 

Slutet på en skyddssektion av ett elektrifierat spår i bannätet märks ut med en tavla enligt 

bild 11. Tavlan ska placeras så att åtgärder som krävs i järnvägsmaterielen i anslutning till att 

skyddssektionen upphör kan vidtas på ett säkert sätt och vid rätt tidpunkt tidigast vid tavlan. 
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8.12 Tavlor som anger att en automatisk åtgärd vidtas 

 

 
 

Bild 12 Exempel på tavlor som anger att en automatisk åtgärd vidtas 

 

En punkt på ett spår i bannätet efter vilken en automatisk åtgärd vidtas om järnvägsmateriel 

fortsätter förbi punkten i fråga kan märkas ut med en tavla enligt bild 12. Tavlans färg, storlek 

och form kan avvika från exempelbilden, men tavlan ska vara försedd med eller utformad som 

bokstaven E. 

 

Den automatiska åtgärden kan till exempel vara att varningsanläggningens larm sätts igång, 

att en port eller bom som stänger spåret öppnas eller att ett meddelande förmedlas om järn-

vägsmaterielens rörelse. 

 

Tavlan ska placeras så att den automatiska funktion som tavlan avser inte sätts i gång om 

järnvägsmaterielen inte passerar tavlan. 

 

 

8.13 Tavla son anger en operativ gräns 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13 Exempel på tavla som anger en operativ gräns 

 

En punkt på ett spår i bannätet som utgör en operativ gräns kan märkas ut med en tavla enligt 

bild 13. Tavlans storlek, form och eventuella text kan avvika från exempelbilden, men tavlan 

ska vara rektangulär med svarta kanter och den huvudsakliga dominanta bakgrundsfärgen ska 

vara reflekterande orange. Tavlans hörn får vara rundade. 
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9 TEKNISK SÄKRING AV PLANKORSNING 
 

Om trafikljus för vägtrafiken även styr trafiken i en plankorsning, ska rött ljus visas för en tra-

fikled som leder till en plankorsning om järnvägsmateriel är på väg mot plankorsningen eller 

hindrar trafiken i plankorsningen. Om rött ljus inte kan visas till exempel på grund av ett fel, 

ska trafikljusen styras till ett säkert läge. 

 

I en plankorsning kan en varningsanläggning monteras med hjälp av vilken en blinkande röd 

ljussignal visas som förpliktar vägtrafik att stanna innan järnvägsmateriel anländer till plan-

korsningen. Varningsanläggningen ska genomföras på ett sådant sätt att kraven i denna före-

skrift uppfylls. 

 

Uppkomsten av fel i en varningsanläggning i en plankorsning ska planeras så att den sker på 

ett kontrollerat sätt så att det inte uppstår en situation där varningsanläggningen inte ger larm 

när den borde ge larm. Att varningsanläggningen fungerar tillförlitligt ska säkerställas med 

hjälp av planeringslösningar, riskhantering och regelbundet underhåll. En varningsanläggning 

ska genomföras så att dess funktion föranleder så få störningar och avbrott som möjligt för 

vägtrafiken i plankorsningen. 

 

En varningsanläggning ska utrustas med en vägsignalinrättning för att varna vägtrafiken, samt 

vid behov med varningsklocka och vägbommar. 

 

En vägsignalinrättning avsedd att styra vägtrafiken ska placeras före plankorsningen på den 

trafikled som leder till plankorsningen. Signalen från en vägsignalinrättning ska kunna obser-

veras när man närmar sig plankorsningen från alla planerade riktningar. 

 

Varje fil som leder till plankorsningen ska förses med en egen vägsignalinrättning. Styrkan för 

ljussignalerna i vägsignalinrättningen ska justeras så att ljussignalerna kan observeras i alla 

förhållanden och att de inte bländar trafikanter. 

 

Varningsklockor ska placeras så att de kan höras i riktning mot alla trafikleder som leder till 

plankorsningen. 

 

En ny varningsanläggning ska genomföras så att ett meddelande om fel och störningar auto-

matisk förmedlas för underhåll och att det i anslutning till varningsanläggningen finns en indi-

kationslampa som lyser med ett stadigt vitt ljus för att indikera fel eller störning. Lampan ska 

kunna observeras från spåret som leder till plankorsningen. 

 

En vägbom ska när den är uppfälld tillåta trafikanter att ta sig igenom plankorsningen och när 

den är nedfälld spärra alla filer som leder till plankorsningen.  

 

På bommens arm ska röda ljusenheter placeras som ökar bommens synlighet för trafikanter 

som närmar sig plankorsningen. Längst ut på bommens arm på banans sida ska en gul ljusen-

het placeras som gör det lättare att observera bommen avsedd för motsatt trafikriktning. Lam-

porna i ljusenheterna ska blinka och fungera alltid när bommen hindrar eller försvårar trafik i 

plankorsningen. 

 

Om driftsenergin till bommen bryts, ska bommen automatisk placera sig mellan uppfällt och 

nedfällt läge så att den inte hindrar trafik i plankorsningen. 

 

Vägbommarna ska fästas vid svänganordningen så att de vid en kollision lossnar från sväng-

anordningen och ett felmeddelande förmedlas. 
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En varningsanläggning ska utrustas med en omkopplare med vilken varningsanläggningen vid 

behov kan stängas av, samt en omkopplare med vilken varningsanläggningens larm kan kopp-

las på. 

 

Varningsanläggningen ska larma minst 20 sekunder innan järnvägsmateriel kör in i plankors-

ningen.  

 

Vägsignalinrättningarna ska visa ett snabbt blinkande rött ljus under larmet. Vägsignalinrätt-

ningarna ska även visa rött ljus när varningsanläggningen inte larmar och bommen hindrar el-

ler försvårar trafik i plankorsningen. 

 

Vägbommarna ska börja sänka sig tidigast 10 sekunder efter att larmet satt i gång och de ska 

vara nedfällda minst 10 sekunder innan järnvägsmateriel kör in i plankorsningen. Det ska ta 

minst 8 sekunder för vägbommen att svänga mellan uppfällt och nedfällt läge och vice versa. 

 

Varningsklockan ska börja ringa samtidigt som larmet börjar. Varningsklockans ljud kan avbry-

tas tidigast när järnvägsmaterielen har kört in i plankorsningen eller när varningsanläggning-

ens larm beror på en felsituation. 

 

När en varningsanläggning i drift inte larmar ska vägsignalinrättningarna visa ett långsamt 

blinkande vitt ljus. I en plankorsning som är avsedd endast för passage mellan passagerar-

plattformar kan vägsignalinrättningen vara släckt. 

 

 

 

Hanna Hakanen 

ställföreträdare för generaldirektör 

 

 

 

Yrjö Mäkelä 

spårtrafikdirektör 
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Bilaga 1 Nationella krav som gäller kommunikationssystemet VIRVE och som 

granskas genom ett FI-kontrollförfarande 

DEL AV ELLER 

EGENSKAP HOS 

SYSTEMET 

 

KRAV 

Fältstyrka Det lokala medelvärdet (local mean value) för nätets fältstyrka ska 

vara minst 34 dBμV/m (-95 dBm, 0 dBi antenn) mätt på en höjd av 

4 meter. 

 

Från kravet tillåts högst en avvikelse från fältstyrkans lokala medel-

värde på en sträcka av hundra meter. 

Sändningseffekt Sändningseffekten för förarhyttens radiotelefon i fordonet ska vara 

minst +32,5 dBm (effektklass 3L (1,8 W) enligt standarden 

ETSI TS 300 392-2).  

 

Antennens place-

ring och antennför-

stärkning 

Antennen ska placeras i fordonet så att antennförstärkningen är minst 

-3 dBi i horisontell riktning utanför fordonet. Antennförstärkningen 

snett uppåt från horisonten och i en vinkel på mindre än 45 grader ska 

vara minst -8 dBi utanför fordonet. 

Antennkabel Kabeldämpningen mellan anslutningsdonet för radiotelefonen i styrhyt-

ten och anslutningsdonet för antennen får vara högst 2 dB då antenn-

förstärkningen i horisontell riktning är minst -3 dBi för radiotelefonen i 

förarhytten. Om kabeldämpningen är större än 2 dB ska detta komp-

enseras genom att öka antennförstärkningen i motsvarande mån. 

Mekaniska krav Radioutrustning i fordonet ska uppfylla kraven på stötar och vibrat-

ioner i enlighet med standarden EN 50155. 

 

Antennkonstruktioner på fordonet ska tåla tryckvågor som uppstår då 

två tåg möts eller då järnvägsmateriel kör in i eller ut ur en tunnel. 

Radioutrustningen ska fungera normalt och det får inte uppkomma 

störningar på grund av tryckvågorna.  

 

I tunnlar ska tågets antennkonstruktioner tåla tryckpulser på 6 kPa 

från ett toppvärde till nästa i högst 3 sekunders tid och tryckgradienter 

på högst 100 kPa per sekund. 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Det ska säkerställas att radioutrustning som placerats i fordonet är 

elektromagnetiskt kompatibel enligt standarden EN 301 489 och de-

larna 3–2 och 4 i standarden EN 50121 så att radioutrustningen inte 

förorsakar störningar i den normala driften av systemen i tåget och av 

markbaserade system. 

 

Ett antennsystem (kabel och antenn) som är kopplat till radiotelefonen 

i förarhytten ska uppfylla de krav som fastställs i delarna 3–2 i stan-

darden EN 50121. 

Miljökrav Radioutrustning i fordonet ska uppfylla miljökraven och de fysiska kra-

ven enligt standarden EN 50155, med undantag för de i standarden 

definierade temperaturklasserna T1 och T2.  

 

Radioutrustningen ska fungera i temperaturområdet -20…+55 °C där 

utrustningen är placerad.  
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Elsäkerhet Kommunikationssystem i järnvägsmateriel ska skyddas från faror or-

sakade av spårets körledning samt annan yttre spänning. 

 

Kompatibilitet Radiotelefonen i förarhytten ska vara förenlig med TETRA-standarden, 

som fastställts av den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI.  

 

Radiotelefonen i förarhytten ska vara försedd med ett godkännande av 

kompatibiliteten (TIP, TETRA interoperability profile) från TCCA (TETRA 

Critical Communications Association) som är en organisation för 

TETRA-systemets användare, nätoperatörer och tillverkare av kommu-

nikationsutrustning. 

 

Godkännandet ska utarbetas i en version som är kompatibel med 

systemversionen i VIRVE-nätet. 

 

Radiotelefonen i förarhytten ska dessutom uppfylla kraven enligt stan-

darden EN 300 394-1. 

 

Det krävs att radiotelefonen i förarhytten använder krypteringsalgorit-

men TEA 2. 

 

En radiotelefon i förarhytten i järnvägsmateriel ska ha ett av tillverka-

ren utfärdat intyg över överensstämmelse med kraven. 
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Bilaga 2 Krav på färger som ska användas i signaler från signalinrättningar 

 

SIGNALLJUSETS FÄRG 

OCH FÄRGENS DEFINIT-

ION: 

FUNKTIONELL BETYDELSE AV 

SIGNALLJUSETS FÄRG 

TEKNISK BETYDELSE AV SIG-

NALLJUSETS FÄRG 

RÖTT LJUS  

Område som definieras av 

DIN 6163-4:2011-7, Ta-

belle 2, koordinaterna för 

raden Rot  

Förbjudet att köra förbi sig-

nalen utan tillstånd. 

De säkerhetsvillkor som krävs 

uppfylls inte eller signalinrätt-

ningen har av annan anledning 

styrts att visa denna signal. 

 

GULT LJUS  

Område som definieras av 

DIN 6163-4:2011-7, Ta-

belle 2, koordinaterna för 

raden Gelb  

När en gul signal visas i en 

kombination av flera färger 

eller som enda färg betyder 

det att det är tillåtet att köra 

förbi signalen, men en be-

gränsande faktor ska beak-

tas. 

Järnvägsmaterielens färdväg är 

tekniskt säkrad, övervakad 

samt ledig så att rörelse längs 

färdvägen inte kräver fler förfa-

randen i anslutning till teknisk 

säkring av färdvägen av föraren 

eller annan personal på järn-

vägsmaterielen. 

 

 

GRÖNT LJUS  

Område som definieras av 

DIN 6163-4:2011-7, Ta-

belle 2, koordinaterna för 

raden Grün  

När en grön signal visas i en 

kombination av flera färger 

betyder det att det är tillåtet 

att köra förbi signalen. När 

endast grönt ljus visas bety-

der det att rörelse är tillåten 

utan någon begränsande fak-

tor. 

VITT LJUS 

Område som definieras av 

DIN 6163-4:2011-7, Ta-

belle 2, koordinaterna för 

raden Weiß. 

 

Det är tillåtet att köra förbi 

signalen. Körningen kan om-

fattas av villkor. 

 

 

 

 

Järnvägsmaterielens färdväg är 

inte alltid tekniskt skyddad och 

det kan krävas att järnvägsma-

terielens personal vidtar förfa-

randen i anslutning till att tek-

niskt säkra rutten. 

 

 

 

BLÅTT LJUS  

Område som definieras av 

DIN 6163-4:2011-7, Ta-

belle 2, koordinaterna för 

raden Blau. 

SLÄCKT SIGNAL ELLER 

SIGNALKOMBINATION, 

som inte har märkts som 

ur bruk. 

Det är inte tillåtet att köra 

förbi signalen utan tillstånd, 

om signalinrättningen när 

den är i normal drift kan ge 

en signal som förbjuder tra-

fik. 

 

Signalinrättningens driftsenergi 

har upphört eller brutits, ljus-

källan är skadad och därför kan 

signalinrättningen inte visa en 

signal, störningssituation. 
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Bilaga 3 Andra signaleringssätt 

 
 

 

Signalen för fara ges när fara hotar och enheten måste stanna så fort som möjligt. Signalen 

kan ges enligt exempelbilden genom att snabbt föra en röd signalflagga eller en lykta med rött 

sken eller, om sådan saknas, en lykta med vitt sken uppåt och nedåt. Signalen kan även ges 

genom att snabbt föra armarna mot och från varandra över huvudet eller genom att säga 

”hätäpunainen” (nödröd). Av de signaler som ges samtidigt är denna signal den mest förplik-

tande. 

 

 

 

 

Stoppsignalen betyder att enheten måste stanna. Signalen kan ges enligt exempelbilden med 

en röd signalflagga eller med en lykta med rött sken. Signalen kan även ges med en lykta med 

vitt sken som långsamt förs uppåt och nedåt. 

 

Utan signalflagga eller lykta kan signalen ges genom att säga ”punainen” (röd) eller genom att 

föra sina utsträcka armar uppåt. Om man inte kan använda båda armarna, kan signalen ges 

genom att man för ena armen långsamt fram och tillbaka över huvudet. 
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Signalen sakta betyder att man ska sakta ner hastigheten så länge som signalen visas. Sig-

nalen kan ges enligt exempelbilden genom att hålla armen vågrätt utsträckt med en röd 

hoprullad signalflagga i handen eller genom att föra en lykta med vitt sken fram och tillbaka 

tvärs framför sig eller genom att säga ”hiljennä” (sakta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalen kör betyder att man har tillstånd till den rörelse som man på förhand kommit över-

ens om och att rörelsen kan genomföras. När signalen ges framför en signalinrättning eller en 

signaltavla betyder detta att enheten har tillstånd att med iakttagande av försiktighet passera 

signalinrättningen eller signaltavlan i fråga. Bannätsförvaltaren kan närmare definiera förut-

sättningarna för att ge signalen. Tillstånd att avgå får inte ges med signalen kör. Signalen kan 

ges enligt exempelbilden genom att föra en grön signalflagga eller en lykta med grönt sken i 

en båge fram och tillbaka ovanför huvudet eller genom att föra armen uppåt och nedåt vid si-

dan. Signalen kan även ges genom att säga ”aja” (kör). 
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Signalen för tillstånd att avgå betyder att enheten har tillstånd att avgå från det ställe där 

signalen ges och rörelsen kan ske med iakttagande av reglerna som utfärdats om rörelse ända 

till det nästa ställe som enheten har kännedom om. Bannätsförvaltaren kan närmare definiera 

förutsättningarna för att ge signalen. Signalen kan ges genom att föra en grön signalflagga el-

ler en lykta med grönt sken motsols i en cirkel enligt exempelbilden eller genom att säga 

”lähtölupa” (tillstånd att avgå). 

 


