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1  Tillämpningsområde 
 

1. Denna föreskrift tillämpas på det nya delsystem som i Finland införs för rullande 

materiel samt på det delsystem för rullande materiel som var i användning då denna 

föreskrift trädde i kraft och som efter att föreskriften trätt i kraft kommer att förnyas eller 

förbättras. Bedömningen av överenstämmelse med kraven som i den här föreskriften är 

ett krav för att bevilja tillstånd för ibruktagande ska göras i enlighet med 50 § i spårtra-

fiklagen. 

2. Kapitel 2 i föreskriften tillämpas i den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet av-

seende delsystemet Rullande materiel på ovannämnda öppna punkter och specialfall som 

gäller Finland.  

3. Kapitel 3 i föreskriften tillämpas på arbetsfordon som trafikerar på bannätet, fordon för 

kontroll av infrastruktur och övrig materiel som används på bannätet. 

4. När det gäller arbetsfordon omfattar föreskriften endast järnvägstekniska krav som tra-

fikeringen förutsätter när arbetsfordonet är i transportläge.   

5. Denna föreskrift tillämpas inte på arbetsfordon som endast är avsedda att användas på 

banarbetesområden.   

6. På långt framskridna projekt enligt definitionen i 4 § 25 punkten i spårtrafiklagen tilläm-

pas föreskrifterna som varit i kraft innan den här föreskriften träder i kraft.   

7. Om sökanden tillämpar de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) på 

ett arbetsfordon eller en vagn för kontroll av infrastrukturen, kan den välja full tillämp-

ning av TSD och en kontroll som utförs av ett anmält organ enligt 49 § i spårtrafikla-

gen. Alternativt kan sökanden välja tillämpning av kraven enligt TSD som nationell fö-

reskrift och en kontroll enligt 50 § i spårtrafiklagen.  

8. Föreskriften TRAFI/18103/03.04.02.00/2012 kan tills vidare tillämpas på godsvagnar. 
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2 Definitioner 
 

I denna föreskrift avses med 

 

1. Sökande  en fysisk eller juridisk person som ansöker om ett tillstånd eller en rättighet; 

 

2. Fordon för kontroll av infrastruktur  fordon som används för att övervaka infrastruk-

turens skick. Fordon för kontroll av infrastruktur kan vara självgående eller dragna utan 

distinktion mellan transport- och arbetslägen; 

 

3. Ledare  en helhet som består av en eller flera elektriska ledare tillverkade av koppar el-

ler i fråga om mekanisk hållbarhet eller strömledningsförmåga av motsvarande material 

och som är avsedd för överföring av elenergi; 

 

4. Automatisk hastighetsövervakning för tåg (ATP) ett system för övervakning av tåghas-

tigheter; 

 

5. Objekt som är utsatt för spänning  ett objekt som kan bli spänningsförande till följd av 

ett isoleringsfel i strömkretsen; 

 

6. Trafik  tillståndspliktig trafik med rullande materiel antingen som tåg eller växlingsar-

bete på bannätet; 

 

7. Tekniska specifikationer för driftskompabilitet avseende delsystemet Rullande materiel  

TSD Buller, TSD Godsvagnar och TSD Lok och passagerarfordon; 

 

8. Jordning kortslutning av elektriska ledare i strömkretsen och anslutning av dessa till 

markens potential med en elektrisk ledare; 

 

9. TSD Buller kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller i Europeiska union-

ens järnvägssystem och om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av be-

slut 2011/229/EU, jämte ändringar; 

 

10. Minusledning en elektrisk ledare som hör till en likströmskrets i markens potential, med 

undantag av strömkretsar vars minusledningar inte är anslutna till järnvägsmaterielens 

korg; 

 

11. Övrig materiel som används på bannätet r fordon som inte hör till tillämpningsområ-

dena TSD Lok och passagerarfordon eller TSD Godsvagnar och som inte är avsedda för 

tågtrafik, utan används till exempel på bangårdar eller för flyttarbete som utförs på 

Trafikledsverkets bannät. 

 

12. Nolledning en elektrisk ledare som hör till en växelströmskrets i markens potential, med 

undantag av strömkretsar vars nolledningar inte är anslutna till järnvägsmaterielens 

korg; 

 

13. Radiostyrt system  ett system som är installerat i järnvägsmateriel så att järnvägsma-

terielen kan manövreras med hjälp av en radiostyrd anordning; 
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14. Arbetsfordon fordon särskilt konstruerade för anläggning och underhåll av spåret och 

infrastrukturen. Arbetsfordon används i olika lägen: arbetsläge, transportläge såsom 

självgående fordon samt transportläge såsom draget fordon; 

 

15. Bannät det statliga bannätet och de privata järnvägar som omfattas av spårtrafiklagens 

tillämpningsområde; 

 

16. Järnvägsmateriel rullande materiel på järnväg; 

 

17. Elektrisk ledning som ska anslutas till järnvägsmateriel  en elektrisk ledare som an-

vänds för överföring av elenergi mellan två eller flera järnvägsmateriel samt mellan 

järnvägsmateriel och allmänt elnät; 

 

18. Skyddsjordning det att en elledande komponent som är utsatt för spänning kopplas till 

markens potential med en elektrisk ledare; 

 

19. Elektrisk anordning en anordning som behöver elenergi för att fungera eller en anord-

ning som producerar elenergi; 

 

20. Utrymme för elektriska anordningar ett utrymme som är avsett för en eller flera elekt-

riska anordningar i järnvägsmateriel; 

 

21. Elektrisk ledare ett elledande material som kan användas för överföring av elenergi; 

 

22. TSD Godsvagnar  kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation 

för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europe-

iska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 

2006/861/EG; 

 

23. TSD Lok och passagerarfordon  kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 om tek-

nisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok 

och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem, jämte ändringar; 

 

24. Felströmsskydd  en anordning som övervakar strömmen i strömkretsen och öppnar den 

strömkrets som övervakas när skillnaden i strömvärdena på potentialerna är samma 

som startvärdet för felströmsskyddet; 

 

25. Allmänt elnät ett fast system för tillförsel och distribution av elenergi som är avsett att 

användas på ett visst område och som är konstruerat i enlighet med SFS 6000 och SFS 

6001; 
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3 Lok, passagerarfordon och godsvagnar 
 

3.1 Mått på materielens hjulpar i direkt internationell trafiken mellan Fin-

land och Ryssland (TSD Lok och passagerarfordon 7.2.3.6) 
 

För materiel i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland är det tillåtet att i 

Finlands 1524 mm bannät använda de mått för hjul och hjulpar som anges i vidstående tabell. 

 

 

 

3.2 Materiel från tredje land (TSD Lok och passagerarfordon 7.3.2.26, TSD 
Godsvagnar 7.3.2.1, TSD Buller 7.3.2.1) 

 

I fråga om de enheter som används i direkt internationell järnvägstrafik som anländer från 

Ryska federationen till Finland ska kraven i avtalet om direkt internationell järnvägstrafik mel-

lan Finland och Ryssland iakttas. 

 

 

3.3 Hjulets motståndskraft mot termisk belastning (TSD Godsvagnar 
4.2.3.6.3, TSD Godsvagnar 6.1.2.3) 

 

För hjul som används endast på Finlands 1524 mm:s bannät är det inte nödvändigt att visa 

motståndskraften mot termisk belastning i enlighet med punkt 4.2.3.6.3 i TSD Godsvagnar. 

  

Hjuldiameter  D (mm)

Minsta  

värde 

(mm)

Största  

värde 

(mm)

Avstånd  mellan  hjulbaksidor (AR) D ≥ 725 1440 1444

Hjuldiameter  D (mm)

Minsta  

värde 

(mm)

Största  

värde 

(mm)

D ≥ 840 22

840  > D  ≥ 760 25

760 > D ≥ 725 27,5

D ≥ 760 27,5

760 > D ≥ 725 29,5

Flänsens branthet (qR) ≥ 725 6,5 --

Flänsens  höjd  (Sh) 32

Hjulringens bredd (BR+skägg) D ≥ 725 134 145

Flänsens  tjocklek (Sd) 33

Krav kopplade till delsystem

Mått  mellan  fronterna (SR)

(Avstånd  mellan  aktiva  ytor)

SR = AR+Sd (vänster  hjul) + Sd (höger  hjul)

D ≥ 725 1487 1509

Krav kopplade till driftskompatibilitetskomponenten hjul
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4 Arbetsfordon och annan materiel som används på bannätet  
 

4.1 Arbetsfordon 
 

Ett arbetsfordon som tas i drift ska uppfylla de väsentliga kraven i antingen TSD Lok och pas-

sagerarfordon eller i TSD Godsvagnar. De väsentliga kraven anses bli uppfyllda om arbetsfor-

donet uppfyller 

- de tekniska och funktionella kraven enligt kapitel 4.2 i TSD Lok och passagerarfordon 

eller TSD Godsvagnar eller alternativt  

- kraven enligt standarden EN 14033-1:2011 med beaktande av de nationella krav som 

beskrivs i kapitel 3.2 i denna föreskrift.   

 

4.2 Nationella krav 

4.2.1 Lastprofil (EN 14033-1:2017 5.1) 

Den bedömda enheten ska ha en lastprofil inom FIN1. Lastprofilen beskrivs i bilaga F till stan-

darden EN 15273-2:2013.   

4.2.2 Hjulets och hjulparets mått (EN 14033-1:2017 7.2.2, 7.3, 7.5, 7.6) 

Löpverkets egenskaper och måtten för användningsbegränsningar ska vara förenliga med 

punkterna 4.2.3.5.2.1, 4.2.3.5.2.2 och 7.3.2.6 (i tabellerna med punkt 1 och 2 ’1524 mm’) i 

TSD Lok och passagerarfordon eller punkterna 4.2.3.6.2 och 4.2.3.6.3 (i tabellerna med punkt 

3 och 4 ’1524 mm’) i TSD Godsvagnar.   

Godkända hjulprofiler är S10021 och EPS2 samt profiler som tidigare använts i fordon av 

samma typ på bannätet.  När det gäller andra profiler ska de kontrolleras enligt tabell 14 i 

punkt 6.2.3.6 i TSD Lok och passagerarfordon. 

4.2.3 Buffertar och draginrättningar (EN 14033-1:2017 10) 

Buffertar och draginrättningar ska vara förenliga med punkt 4.2.2.2.3 i TSD Lok och passage-

rarfordon eller alternativt med punkt 4.2.2.1.1 i TSD Godsvagnar. Eventuella kortkoppel ska 

vara förenliga med punkt 4.2.2.2.2 i TSD Lok och passagerarfordon eller punkt 4.2.2.1.2 i TSD 

Godsvagnar. Materiel ska kunna bogseras vid behov med hjälp av räddningskoppel.   

4.2.4 Varmgångsdetektorer (EN 14033-1:2017 11.3) 

Axellagers skick ska övervakas antingen med hjälp av ett ombordbaserat system eller genom 

uppfyllande av kraven enligt punkt 7.3.2.3 i TSD Lok och passagerarfordon eller punkt 4.2.3.4 

i TSD Godsvagnar. 

4.2.5 Strömavtagare 

Strömavtagaren ska vara förenlig med punkt 4.2.8.2.9 i TSD Lok och passagerarfordon. Strö-

mavtagartoppar som är kompatibla med det elektriska bannätet beskrivs i punkterna 

4.2.8.2.9.2.2 och 7.3.2.14 i TSD Lok och passagerarfordon. 

                                           
1 EN 13715:2011 Bilaga C 
2 EN 13715:2011 Bilaga D 
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4.2.6 Klimatkrav (EN 14033-1:2017 16.1) 

Om sökanden även tänker använda arbetsfordonet obegränsat i vinterförhållanden på bannä-

tet, ska fordonet uppfylla kraven enligt punkterna 4.2.6.1.1 och 7.4 i TSD Lok och passagerar-

fordon eller punkterna 4.2.5 och 7.4 i TSD Godsvagnar.   

4.2.7 Agerande med spårledningar (EN 14033-1:2017 11.1) 

Det högsta tillåtna avståndet mellan på varandra följande axlar hos ett arbetsfordon är 19 m. 

4.2.8 Slutsignalernas upphängning (EN 14033-1:2017 13.3.1) 

Slutsignalernas upphängning är inte obligatorisk. 

 

 

4.3 Fordon för kontroll av infrastruktur 
 

Fordon för kontroll av infrastruktur som tas i drift ska uppfylla de väsentliga kraven enligt TSD 

Lok och passagerarfordon. De väsentliga kraven anses bli uppfyllda om fordonet för kontroll av 

infrastruktur uppfyller de tekniska och funktionella kraven enligt kapitel 4.2 i TSD Lok och pas-

sagerarfordon. 

 

 

4.4 Övrig materiel som används på bannätet 
 

4.4.1 Allmänna krav 

 

Övrig materiel som används på bannätet beviljas tillstånd för ibruktagande om den med tanke 

på den avsedda användningen uppfyller de väsentliga kraven enligt kap. 1 och 2.4–2.6 i bilaga 

III till statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (284/2019).  

Transport- och kommunikationsverket beslutar om beviljande av tillståndet för ibruktagande 

utifrån sökandens projektplan och genomförandet av den. Sökanden ska åtminstone inta föl-

jande uppgifter om enheten till planen: 

- planerad användning på bannätet 

- tekniska värden baserade på planeringen 

- korgstomme 

- axelkonstruktion 

- fordons lastprofil  

- löpverkets användningsgränsmått  

- underhållsplan 

4.4.2 Krav på elsystemet 

4.4.2.1 Grundprinciper 

De elektriska systemen i järnvägsmaterielen ska uppfylla kraven i denna föreskrift och uppnå 

den säkerhetsnivå som EN-normerna förutsätter för elektriska system i järnvägsmateriel. 

 

Elektriska system för järnvägsmateriel ska konstrueras så att de är kompatibla med de övriga 

delsystemen i järnvägssystemet. 
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4.4.3 Mätning av järnvägsmaterielen 

Den sökande ska genom den mätmetod som presenteras i bilaga 1 bekräfta att resistansen 

mellan järnvägsmaterielens korg och rälsen motsvarar kraven i denna föreskrift. 

4.4.4 Eltekniska märken och varningsmärken 

Följande objekt i järnvägsmateriel ska förses med eltekniska märken som gör det möjligt att 

lokalisera, använda, underhålla och kontrollera objekten: 

 

- elektriska anordningar, 

- batterier/ackumulatorer, 

- ledningar i anslutningspunkter och ledningar, 

- detektorer i elektriska anordningar, 

- manöverdon för elektroniska anordningar, samt 

- den punkt i järnvägsmaterielens korg dit strömkretsarnas noll- och minusledningar 

samt enskilda skyddsjordningsledningar är anslutna. 

 

De eltekniska märkena ska vara tillgängliga för kontroll. 

 

Följande anordningar o.d. ska vara försedda med varningsmärken som i form av text, bilder 

eller kombination av dessa varnar för de risker som elektriciteten kan orsaka innan det är möj-

ligt att utsätta sig för risker som elektriciteten orsakar: 

 

- elektriska anordningar med en märkspänning på minst 1 000 V, 

- utrymmen för elektriska anordningar med en spänning på minst 1 000 V, 

- punkter i järnvägsmaterielen där man kan kliva upp på en höjd på mer än 1,7 m från 

rälsen, 

- dörrar och luckor som kan användas för att komma in till utrymmen eller 

komponenter med en spänning på mer än 1 000 V samt 

- antenner för automatisk hastighetsövervakning (ATP) i järnvägsmateriel.  

 

Varningsmärken och eltekniska märkningar ska fästas på de objekt som de avser eller i ome-

delbar närhet av dessa objekt så att märkena på ett entydigt vis betecknar de objekt som de 

avser. 

 

4.4.4.1 Utrymmen för elektriska anordningar 

Utrymmen för elektriska anordningar ska vara låsbara eller tillträde till utrymmen ska på något 

annat sätt förhindras. 

 

Tillträde till utrymmen för elektriska anordningar ska förhindras om spänningen på mer än 1 

000 V i utrymmet inte är avstängd och om alla delar av strömkretsen som är utsatt för en 

spänning på mer än 1 000 V inte är jordade, med undantag av de utrymmen för elektriska an-

ordningar som är avsedda för elektriska ledare som ska anslutas till järnvägsmaterielen och 

där det inte finns några andra elektriska anordningar med en spänning på mer än 1 000 V. 

 

Vätska och fukt som har ansamlats i utrymmet för elektriska anordningar och som inte hör till 

utrymmet ska få rinna ut ur utrymmet. 

 

Utrymmen för elektriska anordningar ska byggas i icke-brännbart material eller material som 

begränsar spridning av branden. 

 

4.4.4.2 Skyddsanordningar för strömkretsar 

Skyddsanordningen för strömkretsen ska öppna strömkretsen automatiskt när strömmen i 

strömkretsen överskrider den nivå som de elektriska ledare som hör till strömkretsen är kon-

struerade att tåla. 
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En exceptionell spänning, ström eller frekvens i en strömkrets får inte förhindra eller fördröja 

funktionen i skyddsanordningen för strömkretsen. 

 

Om skyddsanordningen öppnar strömkretsen, ska de elektriska anordningar, som inte är av-

sedda att användas utan den av skyddsanordningen öppnade strömkretsen, samtidigt kopplas 

bort. 

  

Skyddsanordningar för strömkretsar får inte användas som drivkopplingar för elektriska anord-

ningar. 

 

4.4.4.3 Utrustning av eluttag med felströmsskydd 

Användaruttaget i förarhytten ska utrustas med felströmsskydd.  

 

Felströmsskyddet ska kunna öppna strömkretsen automatiskt, senast när skillnaden i ström-

värdena för de potentialer som hör till en och samma strömkrets är 30 mA. 

 

4.4.4.4 Kragar 

Kragar för järnvägsmaterielen ska konstrueras i enlighet med punkterna 5, 6, 7 och 8 i EN 

50153:2014 +A1:2017. 

 

Polerna i ackumulatorerna och de oskyddade elektriska ledare som kopplar samman ackumula-

torerna ska skyddas mot oavsiktlig kontakt. 

 

4.4.4.5 System med ledningar 

Systemet med ledningar för järnvägsmateriel ska konstrueras i enlighet med punkt 7 i EN 

50153:2014 +A1:2017.  

 

4.4.4.6 Skyddsjordning av järnvägsmaterielens korgar 

Resistansen mellan rälsen och den del av järnvägsmaterielens korg som är utsatt för spänning 

får vara högst 0,15 ohm. 

 

Järnvägsmaterielens korg, boggi och hjulpar ska vara anslutna till varandra med en ledning 

som, i fråga om strömledningsförmåga, motsvarar en kopparledning med en tväryta på minst 

50 mm². 

 

Lagren ska vara sådana att den ström som leder från järnvägsmaterielen till rälsen ska inte 

skada de. 

 

Hjulparets resistans mellan rälerna får vara högst 0,5 ohm. 

 

4.4.4.7 Dokumentation av järnvägsmaterielens elsystem 

Följande ska framgå av dokumentationen av elsystemet för järnvägsmaterielen: 

 

- läge och syfte för elektriska anordningar i järnvägsmateriel, 

- beskrivning av funktionen och kopplingarna av de elektriska anordningarna, 

- bruksanvisningar för elsystemet, 

- läge och modell för felströmsskyddet och skyddsanordningarna för 

strömkretsen, 

- läge och syfte för detektorerna och manöver-, kopplings- och mätdonen, 

- modeller för de elektriska ledarna samt strömmens och spänningens 

varaktighet,  

- skyddsjordning,  

- punkten där järnvägsmaterielens noll- och minusledningar kopplas samman, samt 

- växelverkan mellan elektriska anordningar och övrig mekanisk utrustning. 
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Dokumentationen ska kompletteras med en entydig förklaring av sådana använda grafiska 

symboler och sådant beskrivningssätt som inte anges i standarden IEC 60617. 

 

4.4.4.8  Radiostyrning av järnvägsmateriel 

Systemet för radiostyrning av järnvägsmateriel ska motsvara kraven i EN 50239:2018, föru-

tom att klimatförhållandena enligt punkt 9.2.1.1 är T2 enligt normen EN 50125-1:2014. 

 

 

Hanna Hakanen 

Ställföreträdare för generaldirektör 

 

 

Yrjö Mäkelä 

spårtrafikdirektör 
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Bilaga 1 Mätning av resistansen mellan rälsen och den del av järnvägsmaterielens 

korg som är utsatt för spänning 

 

Bild 1 Exempel på fästning av mätledningar 

  

 

 

kraftsörjningen 

 

Vid mätning behövs reglerbar kraftförsörjning som detekterar spänningen och strömmen. 

1) 

Ledningen i kraftförsörjningen ska anslutas i järnvägsmaterielens omedelbara närhet till rälen 

av det spår där järnvägsmaterielen som är föremål för mätning befinner sig.  

Rälen mellan anslutningspunkten för ledningen och järnvägsmaterielens hjulpar ska vara en-

hetlig; inga spårisoleringar eller rälsskarvar är tillåtna däremellan. 

2) 

Den andra ledningen i kraftförsörjningen ska anslutas till den del av järnvägsmaterielen som är 

utsatt för spänning. 

3) 

En tillräcklig spänning ska kopplas på i kraftförsörjningen så att strömvärdet är cirka 50 A. 

Därefter ska spännings- och strömvärdena skrivas upp. 

Resistansvärdet beräknas utifrån spännings- och strömvärdena. 

Exempel 

Strömvärdet är I = 50 A och spänningsvärdet är U = 1,2 V.  

 

𝑅 =
𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑈 [𝑉]

𝑠𝑡𝑟ö𝑚 𝐼 [𝐴]
=

1,2 𝑉

50 𝐴
= 0,02 Ω 

 

Resistansvärdet och den sträcka där resistansvärdet har uppmätts ska antecknas i mätproto-

kollet. Resistansvärdet på mätledningarna får dras av från mätresultatet. Då ska resistansen 

för de mätledningar som har använts vid mätningen antecknas i mätprotokollet. Mättidpunk-

ten, -datumet och mätarens namn ska också antecknas i mätprotokollet.  


