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Statsrådets förordning

1094/2013

om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompati-
bilitet

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet

(372/2011) 2 § och bilaga III, samt
fogas till förordningen nya 3 a och 13 a § som följer:

2 §

Trafiksäkerhetsverkets årsberättelse och
gemensamma säkerhetsindikatorer

I Trafiksäkerhetsverkets årsberättelse som
avses i 41 § i järnvägslagen ska information
om följande ingå:

1) utvecklingen av järnvägssäkerheten, in-
begripet en sammanställning av de gemen-
samma säkerhetsindikatorerna,

2) viktiga ändringar av lagstiftningen om
och övrig reglering av järnvägssäkerhet

3) utvecklingen i fråga om utfärdandet av
säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd,

4) resultaten av och erfarenheterna från
den tillsyn som utövas av bannätsförvaltare
och järnvägsföretag,

5) undantag som Trafiksäkerhetsverket be-
viljar med stöd av 60 § i järnvägslagen.

För uppföljning av hur järnvägssystemets
säkerhetsmål nås ska Trafiksäkerhetsverket i
sin årsberättelse presentera de uppgifter som
förutsätts i de gemensamma säkerhetsindika-
torerna i bilaga I. Om verket efter offentlig-
görandet av årsberättelsen får ny information
som påverkar de gemensamma säkerhetsindi-

katorerna, ska verket ändra uppgifterna för ett
visst år senast vid framläggandet av följande
årsberättelse.

3 a §

Trafiksäkerhetsverkets
rapporteringsskyldighet

Trafiksäkerhetsverket ska inom en månad
från sitt beslut underrätta Europeiska järn-
vägsbyrån om beslut om utfärdande, förny-
else, ändring och återkallelse av säkerhetsin-
tygets A-del som avses i 4 § i järnvägslagen
eller av säkerhetstillstånd som avses i lagens
16 §. Informationen om säkerhetsintyget ska
omfatta innehavarens namn och adress, samt
datum för utfärdande av säkerhetsintyget,
dess omfattning och giltighet samt vid åter-
kallelse, en motivering av beslutet. På mot-
svarande sätt ska den information som myn-
digheten ger om säkerhetstillståndet omfatta
innehavarens namn och adress, samt datum
för utfärdande av säkerhetstillståndet, dess
omfattning och giltighet samt vid återkal-
lelse, en motivering av beslutet.

Europaparlamentents och rådets direktiv 2004/49/EG (32004L0049); EUT 164, 30.4.2004, s. 44
Europaparlamentents och rådets direktiv 2008/110/EG (32008L0110); EUT 345, 23.12.2007, s. 62
Kommissionens direktiv 2013/9/EU (32013L0009); EUT 68; 12.3.2013, s. 55



13 a §

Lämnande av uppgifter till banregistret

En bannätsförvaltare ska lämna de i 70 § i
järnvägslagen (323/2013) avsedda uppgifter
som ska föras in i banregistret till Trafiksä-
kerhetsverket i maskinläsbar form.

De uppgifter som finns om statens bannät i
registret ska uppdateras regelbundet och
minst var tredje månad. Innehavaren av en

privat spåranläggning ska till Trafiksäker-
hetsverket anmäla ändringar i de uppgifter
som finns i registret inom tre månader från
att ändring gjorts. Trafikverket ska alltid upp-
datera uppgifterna i banregistret när som en
beskrivning av bannätet som avses i 32 § i
järnvägslagen publiceras.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2014.

Helsingfors den 19 december 2013

Trafikminister Merja Kyllönen

Regeringsråd Hannu Pennanen
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BILAGA III

Väsentliga krav

1. Allmänna krav

1.1. Säkerhet

Utformning, uppbyggnad eller tillverkning samt underhåll och övervakning av säkerhetskri-
tiska komponenter och särskilt av komponenter som är av betydelse för att tågens framförande
ska ske på ett sätt som garanterar en säkerhetsnivå motsvarande de mål som ställts upp för
järnvägsnätet, också i vissa angivna situationer med begränsad drift.

1.1.2 Parametrar som avser kontaktytan hjulräls ska uppfylla de kriterier för körstabilitet som
är nödvändiga för att garantera säker trafik vid högsta tillåtna hastighet. Bromsutrustningens
parametrar måste garantera att det är möjligt att stanna inom given bromssträcka vid högsta
tillåtna hastighet.

1.1.3 De komponenter som används ska under hela sin livslängd kunna motstå angivna
normala eller exceptionella påkänningar.
Genom lämpliga åtgärder ska de säkerhetsmässiga konsekvenserna av oförutsedda fel i
komponenterna begränsas.

1.1.4 Fasta installationer och rullande materiel ska utformas och material för dessa väljas på ett
sådant sätt att uppkomst, spridning och följderna av eld och rök begränsas i händelse av brand.

1.1.5 Anordningar som är avsedda att hanteras av användarna ska vara så utformade att de är
ofarliga att använda och inte medför någon hälso- eller säkerhetsrisk för användarna vid en
förutsägbar användning, även i strid med anvisningarna.

1.2. Tillförlitlighet och användbarhet

Övervakning och underhåll av fasta eller rörliga komponenter som ingår i tågtrafiken ska
organiseras, genomföras och kvantifieras på så sätt att komponenternas funktionsduglighet
bibehålls under specificerade förhållanden.

1.3 Hälsa

1.3.1 Material som genom det sätt de används på kan komma att innebära en hälsofara för de
personer som utsätts för dem får inte användas i tågen eller i järnvägsinfrastrukturen.

1.3.2 Materialen ska väljas, iordningsställas och användas på så sätt att utsläpp av rök eller
gaser som är skadliga och farliga begränsas, särskilt i händelse av brand.

1.4 Miljöskydd

1.4.1 Den miljöpåverkan som anläggning och drift av järnvägssystemet medför ska bedömas
och beaktas vid utformningen av detta system i enlighet med gällande unionensbestämmelser.

1.4.2 De material som används i tågen och i infrastrukturen får inte medföra utsläpp av rök
eller gaser som är skadliga och farliga för miljön, särskilt i händelse av brand.
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1.4.3 Rullande materiel och energiförsörjningssystem ska utformas och byggas på så sätt att de
är elektromagnetiskt kompatibla med allmänna eller privata nät samt installationer och
anordningar med vilka det föreligger risk för interferens.

1.4.4 Järnvägssystemet ska drivas under iakttagande av föreskrivna gränsvärden för buller.

1.4.5 Ett normalt underhållet järnvägssystem får inte ge upphov till markvibrationer som är
oacceptabla för verksamhet och omgivningar som ligger nära infrastrukturen.

1.5 Teknisk kompatibilitet

Infrastrukturens och de fasta installationernas tekniska egenskaper ska vara kompatibla inbör-
des och med de tekniska egenskaperna hos tåg som ska trafikera i järnvägssystemet. När det på
vissa delar av järnvägsnätet visar sig svårt att ta hänsyn till dessa egenskaper, kan tillfälliga
lösningar, som säkerställer framtida kompatibilitet, utnyttjas.

1.6 Tillgänglighet

1.6.1 Delsystemen ”infrastruktur” och ”rullande materiel” ska vara tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet
för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av
hinder och genom andra lämpliga åtgärder. Detta ska omfatta projektering, uppbyggnad,
modernisering, ombyggnad, underhåll och drift av relevanta delar av de delsystem till vilka
allmänheten har tillträde.

1.6.2 Delsystemen ”drift” och ”telematikapplikationer avsedda för persontrafik” måste tillhan-
dahålla den funktionalitet som krävs för att underlätta tillgänglighet för personer med funk-
tionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem
säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och
genom andra lämpliga åtgärder.

2. Särskilda krav för varje delsystem

2.1 Infrastruktur

2.1.1 Säkerhet
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra oönskat tillträde till eller intrång i installationerna.
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att begränsa den olycksrisk människor utsätts för, särskilt när
tåg passerar stationsområden.
Infrastruktur till vilken allmänheten har tillträde, ska utformas och byggas på ett sådant sätt att
säkerhetsriskerna för människor begränsas med beaktande av bl.a. stabilitet, brand, tillträde,
evakuering, plattformar.
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i långa
tunnlar och viadukter.

2.1.2 Tillgänglighet
2.1.2.1 Delsystem för infrastruktur som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt
1.6.
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2.2 Energi

2.2.1 Säkerhet
Driften av energiförsörjningssystemen får varken inverka på säkerheten för tåg eller dem som
använder systemen eller personer som bor eller annars vistas vid järnvägen.

2.2.2 Miljöskydd
Driften av försörjningssystemen för elenergi eller bränsle får inte påverka miljön utöver
angivna gränsvärden.

2.2.3 Teknisk kompatibilitet
Försörjningssystemen för elenergi eller bränsle ska
– möjliggöra för tågen att uppnå angivna prestanda,
– beträffande elenergi, vara kompatibla med de strömavtagare som är installerade på tågen.

2.3 Trafikstyrning och signalering

2.3.1 Säkerhet
Anläggningar och åtgärder för trafikstyrning och signalering ska möjliggöra tågtrafik med en
säkerhetsnivå som motsvarar de mål som fastställts för järnvägsnätet. Systemen för trafikstyr-
ning och signalering bör medge fortsatt säker trafik för tåg med tillstånd att framföras under
särskilda försämrade omständigheter.

2.3.2 Teknisk kompatibilitet
Ny infrastruktur och ny rullande materiel som tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibla
system för trafikstyrning och signalering införts, ska anpassas så att de kan användas med
dessa system.
Utrustning för trafikstyrning och signalering som installeras i tågförarhytterna ska möjliggöra
normal drift under angivna förhållanden i hela järnvägssystemet.

2.4 Rullande materiel

2.4.1 Säkerhet
Rullande materiel och förbindelserna mellan vagnar ska utformas så att passagerarutrymmen
och förarhytt skyddas i händelse av kollision eller urspårning.
Den elektriska utrustningen får inte försämra säkerheten och funktionen hos trafikstyrnings-
och signalanläggningarna.
Bromsteknik och bromskrafter ska vara förenliga med spårens, konstbyggnadernas och signal-
systemens utformning.
För att människors säkerhet inte ska äventyras ska åtgärder vidtas för att begränsa åtkomlighe-
ten till spänningsförande komponenter.
Det ska finnas anordningar, som gör det möjligt för passagerare att i händelse av fara göra
lokföraren uppmärksam på situationen och för tågpersonalen att sätta sig i förbindelse med
denne.
Dörrarna för på- och avstigning ska vara försedda med lås- och öppningssystem som garanterar
passagerarnas säkerhet.
Det ska finnas tydligt markerade nödutgångar.
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i mycket
långa tunnlar.
Tågen ska vara utrustade med ett nödbelysningssystem som är tillräckligt ljusstarkt och som
har tillräcklig varaktighet.
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Tågen ska vara utrustade med en högtalaranläggning som möjliggör för tågpersonal att
överföra meddelanden till de resande.

2.4.2 Tillförlitlighet och användbarhet
Den grundläggande utrustningen samt utrustningen för hjul, drivsystem, bromsar och trafik-
styrning ska vara utformad på så sätt att tågets färd kan fortsätta i angivna nöddriftssituationer
utan allvarliga konsekvenser för den utrustning som fortfarande fungerar.

2.4.3 Teknisk kompatibilitet
Den elektriska utrustningen ska vara kompatibel med installationerna för trafikstyrning och
signalering.
Vid elektrisk fordonsdrift ska strömavtagarnas egenskaper möjliggöra tågtrafik med använd-
ning av strömförsörjningssystemen vid järnvägssystemet.
Den rullande materielen ska ha sådana egenskaper att den är i stånd att trafikera de linjer som
den planeras trafikera med beaktande av relevanta klimatförhållanden.

2.4.4 Kontroll
Tågen ska vara utrustade med en färdskrivare. De uppgifter som färdskrivaren samlar in och
behandlingen av uppgifterna ska harmoniseras.

2.4.5 Tillgänglighet
2.4.5.1 Delsystem för rullande materiel som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt
1.6.

2.5 Underhåll

2.5.1 Hälsa och säkerhet
De tekniska installationer och metoder som används vid anläggningarna ska garantera säker
drift av det berörda delsystemet och får inte utgöra någon risk för människors hälsa och
säkerhet.

2.5.2 Miljöskydd
Tekniska installationer och metoder som används vid underhållsanläggningar får inte över-
skrida tillåtna miljögränsvärden.

2.5.3 Teknisk kompatibilitet
Underhållsanläggningar för rullande materiel ska kunna användas för säkerhets-, hygien- och
komfortarbeten för all sådan materiel för vilken anläggningen är avsedd.

2.6 Drift och trafikledning

2.6.1 Säkerhet
Enhetliga regler för drift av järnvägsnätet samt för lokförarnas och tågpersonalens och
personalens vid trafikledningscentraler kvalifikationer ska säkerställa säker drift under beak-
tande av de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.
Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid under-
hållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid
dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög säkerhetsnivå.

2.6.2 Tillförlitlighet och användbarhet
Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid under-
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hållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid
dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög tillförlitlighet i och
tillgänglighet till systemet.

2.6.3 Teknisk kompatibilitet
Enhetliga regler för drift av järnvägsnätet samt för lokförarnas och tåg- och driftledningsper-
sonalens kvalifikationer ska säkerställa effektiv drift av järnvägssystemet under beaktande av
de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.

2.6.4 Tillgänglighet
2.6.4.1 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att reglerna för drift skapar den
funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
och personer med nedsatt rörlighet.

2.7 Telematikapplikationer för person- och godstrafik

2.7.1 Teknisk kompatibilitet
De väsentliga kraven för telematikapplikationer ska garantera resande och godskunder en
lägsta servicenivå, särskilt avseende den tekniska kompatibiliteten.
När det gäller dessa applikationer måste följande uppnås:
– databaser, programvara och dataöverföringsprotokoll ska utarbetas för största möjliga
datautbyte mellan de olika applikationerna och mellan operatörerna, men utbytet ska inte
omfatta konfidentiella handelsdata,
– användarna måste enkelt kunna få tillgång till information.

2.7.2 Tillförlitlighet och användbarhet
Användning, handhavande, uppdatering och underhåll av databaserna, programvaran och
dataöverföringsprotokollen måste garantera högsta möjliga effektivitet och kvalitet.

2.7.3 Hälsa
Gränssnitten mellan systemen och användarna ska följa minimireglerna för ergonomi och
hälsoskydd.

2.7.4 Säkerhet
Integritet och tillförlitlighet ska ligga på en tillräckligt hög nivå när det gäller lagring eller
överföring av information som har samband med säkerheten.

2.7.5 Tillgänglighet
2.7.5.1 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att delsystem för telematikapplikationer
avsedda för persontrafik tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgäng-
lighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.
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