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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Denna föreskrift gäller anmälan om förvaltning av privata spåranläggningar samt förvaltning 

av privata spåranläggningar när man följer anmälningsförfarandet som fastställs i 5 kap. i 

spårtrafiklagen (1302/2018). 

2 ANMÄLAN OM FÖRVALTNING AV PRIVATA SPÅRANLÄGGNINGAR  

Förvaltare av privata spåranläggningar ska lämna in en anmälan enligt 29 § i spårtrafiklagen 

samt vid behov en anmälan om ändring av uppgifter jämte nödvändiga bilagor per e-post till 

adressen registrator@traficom.fi. 

 

3  SYSTEM FÖR ATT HANTERA SÄKERHETEN 

Den säkerhetsansvarige hos en förvaltare av privata spåranläggningar ska sörja för att ett sy-

stem för att hantera säkerheten tas i bruk, underhålls och kontinuerligt förbättras samt för att 

personalen förbinder sig att följa systemet. 

I systemet för att hantera säkerheten ska åtminstone följande beskrivas: 

a) Verksamhetens art och omfattning: Systemet för att hantera säkerheten ska genom 

att beskriva den privata spåranläggningens användningssyfte, spårschema och verksam-

hetens volym presentera verksamhetens art och omfattning. I systemet för att hantera 

säkerheten ska det anges huruvida farligt gods transporteras på spåranläggningen. Om 

sådana transporter sker, ska det i systemet för att hantera säkerheten presenteras en 

utredning över mängder och art beträffande det gods som transporteras samt över hur 

förvaltaren av den privata spåranläggningen säkerställer säkerheten vid transporter av 
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farligt gods. De bannät till vilka spåranläggningen ansluter ska nämnas i systemet för att 

hantera säkerheten. Systemet ska även innehålla en beskrivning av de förfaranden som 

bannätens förvaltare har avtalat om att följa vid anslutningar för att säkerställa säker-

heten i verksamheten. 

 

b) Organisation och ansvarsfördelning: Systemet för att hantera säkerheten ska inne-

hålla en beskrivning av organisationen och ansvarsfördelningen hos förvaltaren av pri-

vata spåranläggningar. I systemet för att hantera säkerheten ska kvalitativa och kvanti-

tativa säkerhetsmål ställas upp. Dessutom ska det innehålla en plan för hur dessa mål 

ska uppnås och följas upp, samt en beskrivning av hur säkerhetsinformation ska förval-

tas och förmedlas. I systemet för att hantera säkerheten ska de uppgifter som påverkar 

järnvägssäkerheten och deras befogenheter och ansvar beskrivas. Systemet ska dessu-

tom innehålla en beskrivning av förfaranden för att säkerställa att uppgifter i anslutning 

till järnvägssäkerheten endast utförs av personer som har den behörighet som förvalta-

ren av privata spåranläggningar bestämt. Beskrivningen ska även omfatta hur introdukt-

ionen i uppgifterna sker och hur kompetensen upprätthålls. Vid behov ska även ansvar 

och förfaranden som rör underleverantörer och serviceproducenter inkluderas i systemet 

för att hantera säkerheten. 

 

c) Bannätets användbarhet samt underhåll av bannät och fordon: Systemet för att 

hantera säkerheten ska innehålla en plan för underhåll av bannät och vid behov av for-

don,  

- genom vilken man säkerställer att bannätet och vid behov fordonen tillhörande 

  förvaltaren av privata spåranläggningar underhålls enligt kraven,  

- enligt vilken information om funktionsstörningar och fel samlas in och  

  rapporteras till den som sköter underhållet, och  

- med hjälp av vilken underhållet utvecklas. 

 

Dessutom ska man i systemet för att hantera säkerheten beskriva förfaranden för att 

säkra arbetet som utförs på bannätet. 

 

d) Trafik och förfaranden för flyttning av fordon: Om förvaltaren av privata spåran-

läggningar eller någon annan aktör som inte har ett giltigt säkerhetsintyg flyttar fordon 

på bannätet eller på en del av det när bannätet eller en del av det har spärrats, ska man 

i bannätsförvaltarens system för att hantera säkerheten beskriva förfaranden i anslut-

ning till att spärra och öppna bannätet eller en del av det samt förfaranden genom vilka 

man säkerställer säkerheten vid flyttning av fordon.  

 

Om järnvägsoperatörer trafikerar den privata spåranläggningen, ska det i systemet för 

att hantera säkerheten dessutom finnas en beskrivning av förfaranden för tillträde till 

förvaltarens privata spåranläggning samt förfaranden som ska följas där för att säker-

ställa säkerheten i järnvägstrafiken.  

 

Dessutom ska systemet för att hantera säkerheten innehålla en beskrivning av förfaran-

den i nöd- och undantagssituationer samt förfaranden för samarbete i sådana situationer 

på spåranläggningen tillsammans med järnvägssystemets aktörer. Förvaltaren av pri-

vata spåranläggningar ska göra förfarandena tillgängliga för operatören som flyttar for-

donen och som använder spåranläggningen samt för järnvägsoperatören och spåran-

läggningens underhållare som använder spåranläggningen. 

 

e) Egenkontroll: I systemet för att hantera säkerheten ska det finnas en plan för egen-

kontroll i vilken ska definieras vad som omfattas av egenkontrollen och hur egenkontrol-

len genomförs. Dessutom ska det finnas en beskrivning av hur den information som 

samlas in i samband med egenkontrollen används i utvecklingen av verksamheten och 

säkerheten. Systemet för att hantera säkerheten ska dessutom innehålla en beskrivning 
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av förfaranden för att säkerställa att avhjälpande och förebyggande åtgärder vidtas i de 

fall då kraven som ställts i systemet för att hantera säkerheten inte har följts.  

 

f) Hantering av risker: I systemet för att hantera säkerheten ska det beskrivas hur för-

valtaren av privata spåranläggningar säkerställer hanteringen av centrala risker gällande 

verksamheten på det bannät som den förvaltar, med beaktande av transporter av farligt 

gods, och hur risker i anknytning till omstruktureringar hanteras. I systemet för att han-

tera säkerheten ska det dessutom beskrivas hur förvaltaren av privata spåranläggningar 

samarbetar kring riskhanteringen tillsammans med aktörerna i järnvägssystemet på 

spåranläggningen. I systemet för att hantera säkerheten ska det beskrivas hur förvalta-

ren av privata spåranläggningar bokför och analyserar järnvägssystemsolyckor och till-

bud i sin verksamhet, underrättar Transport- och kommunikationsverket om dessa och 

vidtar avhjälpande åtgärder.  
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